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PRAEFATIO 

Sophisticorum elenchorum commentarium ab Alexandro Aphro- 

disiensi,’) cui recentioribus quibusdam codicibus (saec. XV—XVI)*) et 

editionibus Venetis tribuitur, prorsus alienum esse iam pridem viri docti 

perspexerunt*®) neque quemquam in illius interpretatione et sermone 

non plane rudem fugere potest. vetustiores libri aut omnino inter- 

pretis nomen omittunt aut Michaelem Ephesium ‘) appellant aut inter 

hune et Psellum haesitant’).. sed hoe alii viderint. nos interim hance 

quaestionem in titulo eligendo integram relinquendam esse statuimus. 

Ut in titulo ita etiam in commentarii ipsius memoria libri in diversa es “lasses 

trahuntur. tres autem classes eorum distinguendae sunt. quarum primae 

adnumero omnes codices qui commentarium exhibent quale sub Alexan- 

dri nomine ex editionibus Venetis adhue notum erat, alteri eos qui de- 

curtatum praebent, tertiae eos qui plurima quidem huius commentarii 

1) Huius commentarium Mosule inventum esse testatur Muhammed ibn Ishaq (A. 

Miller Die griech. Philos. in der arab. Uberlieferung alle 1873 p. 16). —_,,Alexandri 
de sophisticéd librum Syriace Abu Baschar Mata, Arabice Ebn Naema nec non Jahja ben 

Adi verterunt* Wenrich De auctorum Graecorum versionibus et commentariis Syr. Arab. 

Armen. Persicisque commentatio p. 274 (Lipsiae 1842) ef. Casiri Bibl. arab. hisp. I 243. 

*) in cod. Vatic. 269 (saec. XIV) tod ἀφροδισιέως recentiore manu additum est. in 
uno codice, Vaticano 1018 (saec. XV), commentarium Ammonii nomine ornatur. 

3) ef. Chr. Brandis Von d. griech. Auslegern des Organons (Abhandl. ἃ. Berl. Acad. 1833 

p. 298. 299. sed Schol. p. 301443 (p. 50,3) xa’ “Ἕλληνας interpolatum, quod iam aliis 

offensioni fuerat (cf. Fabric. Bibl. gr. ed. Harles 1. IV ο. 28 vol. V 657), afferre non debe- 

bat. angelorum mentionem p. 44,11 citare poterat. cf. praeterea Ind. sub v. [Alexander]. 

4) of. Paris. 1972 f. 7617 schol. ὃ... καὶ ὁ μὲν ἐφέσιος οὕτω τὸ ῥητὸν ἐπεξηγεῖται 
(p. XXV) et Vatic. 241 (saec. XIV) f. 6: εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους 6 ἐφέσιος μιχαήλ 

(M. Hayduck Steph. de interpr. p. V). 

ὅ) e primae classis libris vetustioribus unus Parisinus 1917 et is pallidiore atramento 
titulo subnotavit yp. of μὲν ὅτι tod ἐφεσίου, of δὲ τοῦ Ψελλοῦ, reliqui auctoris nomine 

carent cf. n. 2. 



VI PRAEFATIO 

capita continent aliis scholiis intermista,. multa tamen ita variant, ut 

solitae varietatis lectionum modum longe excedant. 

prima classis Atque primae classis codices, numero non minus sedecim, omnes ex 

eodem archetypo derivatos esse lacuna p. 165,29 iis communis satis est 

documento. ex vetustioribus (saec. XIV) huius classis libris tribus eum 

C quem inscripsimus titulum ferentibus, Vaticano 269 (C), Laurentiano 

IS LXXXV 1 (1), Parisino 1917 (S), I electus est, qui totus conferretur, 

ut huic editioni tanquam fundamentum substrueretur. C sane praestan- 

tia haud inferior a Torstrikio est iudicatus, sed duos libros tam similis 

notae excutere vix operae pretium esse videbatur, praesertim cum alia 

praeterea subsidia adessent'). S vero recentioribus huius classis libris 

similior est; namque etiam prooemium Διδάξας περὶ tod ἀποδειχτιχοῦ .... 

τὸ προβαλλόμενον σόφισμα, quod in Parisino ante titulum additum est, in 

multis eorum commentario ipsi insertum reperitur. totius huius propa- 

a ginis et deterioris et melioris instar nobis sit editio Aldina, cuius 

varietatem plenam subnotavimus. quod autem editor Hercules Gyr- 

landus in appendice editionis praedicat multis et vetustis exemplis aéto- 

πίστοις se usum, sed nihil aut addere aut demere ausum esse, vix est 

credibile eum rectas lectiones et supplementa, quae ad ἢ, 2'—32¥* in 

mantissa affert, si inde ab initio cognovisset, non praelaturum fuisse, 

immo editione iam ad medium (f. 32") perducta melioris notae codicem 

sive codices invenisse et ad alteram editionis partem adhibuisse videtur, 

unde quae in priore parte memorabilia videbantur’), mantissae manda- 

a” bat (a’). 

altera classis Alterius classis codices aetate vetustioribus primae classis libris non 

inferiores (Michaelis) Ephesii nomine eadem ex Pseudo-Alexandri com- 

mentario excerpta continent*). quorum nullus usque ad finem commen- 

L*Q tarii pertinet, sed Parisinus 2019 (L*) p. 120,10, Parisini 1918 (Q) et 

RN 1897 (R) et Escorialensis ®—III—10 (N) iam p. 100,12, Parisinus 1843 

K (K) paulo ante finem p. 189,23 deficit, sed iam antea nonnulla in hoe 

desunt. ad recensenda excerpta cod. L’, qui neglegentissime scriptus sit, 

nullius pretii est. NQR autem ut in iisdem verbis desinunt, ita inter se 

ἢ quae ubi deficiunt, nescio an hine nonnihil lucrari liceat. 

*) typothetae apertos errores in mantissa emendatos notare supersedimus. 

3) soli huius classis codd. unius Ephesii nomen praebent; reliqui, (class. I) S et 

(class. III) ATFO, Pselli nomen addunt. ceterum non est neglegendum in K non excerpta 

ipsa Ephesio tribui, sed azo φωνῆς μιχαὴλ φιλοσόφου τοῦ ἐφεσίου inscribi, cf. Bussei Am- 

monius in Categ. p. V. 
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tam similes sunt, ut vetustissimum eorum, R, adhibere sufficeret, nisi 

item atque N multis locis mutilatus esset. fide QR et K, quorum ex- 

cerpta mihi usque ad p. 54,36 praesto erant, fere pares aestimandi sunt. 

plura ex iis describere et conferre non tanti esse videbatur; nam etsi 

cum ex ipsis excerptis tum e prooemio (p. 1—4,5), quod K plenum 

exhibet, satis manifestum est huius classis codices meliorem sequi memo- 

riam, tamen quae peculiaria servaverunt recta, admodum rara sunt. ad 

lacunam vero primae classis libris communem supplendam K, qui unus 

hue usque pertinet, nihil confert, cum excerptor a p. 165,29 μὴ τέχνον 

ad vs. 32 τὸ δὲ ἐπὶ τῆς φρονήσεως transsiliat, ut ne hoe quidem diiudicari 

possit, utrum in exemplari eius verba omissa integra fuerint necne.’) 

Tertiae classis codices congeriem scholiorum continent, quorum quae 

non ad Pseudo-Alexandri commentarium spectant, Leonis Magenteni esse 

videntur; huius quidem nomen in Coisliniano 167 prae se ferunt. con- 

stat autem haec classis ex tribus paribus codicum: Parisino 1972 (A) et 

qui ex hoe est descriptus Coisliniano 157 (T), Laurentiano LXXI 17 (F) 

et Parisino 2055 (0), Laurentiano LXXI 13 (6) et Neapolitano III D 37 

(U), quae inter se quamquam non plane congruunt, tamen tam similia 

sunt, maxime AT et FO, ut in cod. A(T) memoria, qui et aetate et 

fide reliquis praestet, nostro iure constiterimus; nam ad huius quidem 

commentarii recensionem e scholiis codd. FO et GU nihil redundare, 

quod non A(T’) quoque suppeditet, satis iis quae infra ad scholiorum 

indolem adumbrandam afferam exemplis comprobatur. ac πὸ huius 

quidem varietatem, qui totus in usum nostrum aut transscriptus aut col- 

latus est, plenam subnotavimus, ut nihil usquam e silentio concludendum 

sit; saepe enim pars tantum scholii, sive prima sive media sive extrema, 

cum al ita concinit, ut varietatis notationem admittat, reliqua autem in 

tam diversa trahuntur, ut tota describere quam varietatem lectionum ad- 

notare commodius sit. neque vero me fugit etiam ea quae subnotavi 

partim intra solitae varietatis fines se non tenere, ut magis verear, ne 

nimis quam ne non satis multa subnotavisse videar. nam licet omnia, 

quae in A(T) longius a primae classis libris recedunt, non minus prae- 

stantia aut praestantiora sint quam quae hi exhibent, certe non ad 

librarii sed ad scholiastae operam referenda sunt modo eadem aut simi- 

') ad hane classem duo praeterea codices recentiores pertinent quos sero cognovi: 

Mosquensis 318 (saec. XV), de quo nihil compertum habeo nisi quae e catalogo Chr. Fr. 

de Matthaei infra transscripsi, et Vatic. 1770 (saec. XVI), cuius specimen infra dedi. 

tertia classis 

A 
ΤῈ 

OG 

U 
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lia modo longe diversa vestigia sequentis. sic enim scholia nonnulla 

Α" conflata esse') inde apparet, quod p. 87,12 πῶς---18 δυάσιν bis in eodem 

scholio legitur, item atque in al et paucis mutatis, similiterque p. 138,4 

ἐν γὰρ — 8 ἀμφιβολίαν et p. 163,5 οὐδὲ τὸ πόϑεν --- 9 ἠχολούϑησεν in dinis 

scholiis ceterum diversis reperiuntur. 

ratio editoris In hisce quae exposui subsidiis criticis utendis hane inii rationem: 

principem ducem habui Laurentianum I, cuius errores manifestos auxilio 

Aldinae emendavi semper mihi conscius eam interpolatoris vestigiis non 

vacare (velut p. 50,3 xa¥ Ἕλληνας, 141,27 % ἐν ὀνόματι, 173,21 χατὰ 

usvtot γε τὴν δόξαν αὐτοῦ δίχαιον- ἔχρινε δὲ τὴν). confirmatam tamen auctori- 

tate codicis A(T) confidentius eam secutus sum. neque vero quae A(T) 

solus praebet commendatiora, ubi intra eos quos supra dixi fines versan- 

tur, recipere dubitavi’). sed hi fines non semper tam certi sunt, ut nul- 

lus serupulus resideat, aliique nescio an nonnunquam aliter iudicaturi 

sint. interdum excerptis codicum KQR accedentibus dubitatio eximitur. 

at in his non minor cautio adhibenda est, quoniam saepius quid excerp- 

toris libidini, quid exemplari eius tribuendum sit ambiguum est.  per- 

pauca igitur ex his solis emendare ausus sum (velut p. 18,20 23,2. 3 

29,35 41,24 158,13). 

Quae recentioris aetatis viri docti ad emendationem contulerunt, 

b admodum pauca sunt. Chr. Brandis magnam commentarii partem 

Schol. p. 296—321 ex Aldina editione imprimendam curavit, cuius levi- 

ora pauca menda sustulit. alia temptavit Th. Waitz Organ. II p. X. 

v multo plura Isaacus Vossius praestitit, qui exemplum suum Iuntinum, quod 

nune in bibliotheea Academiae Lugd. Bat. servatur, e Palatino 270 (B)*) 

et suis coniecturis emendavit, quibus saepius quae ipse conieceram prae- 

occupata vidi. *) 

1) οἵ, etiam p. XXIV scholia 8, ὃ, ς. quare quae in transitionibus et commissuris 

differunt, non notata sunt. 

2) p. 155,20—24 quae in al propter homoeoteleuton exciderunt, ex A(T) supplere 

licet; sed p.165,29 A(T) spatio non relicto etiam verba quae lacunae antecedunt omittit. 

3) priori enim prooemio Διδάξας περὶ tod ἀποδειχτιχοῦ... ascripsit: ‘Hoc prooemium 

non exstat in codice manuscripto bibliothecae Palatinae’, et desinunt notae ibidem ubi 

B (lunt. ἢ, 68Y—p. 166,25. 26); titulum, quem alteri prooemio addidit, indidem trans- 

scripsit cf. B et v. 

*) alia minus feliciter temptavisse videtur, velut p. 104,7 γένοιτο ἂν (pro λέγειν) 154, 

28 éxetvoy 155,20 τεϑείσης (Ott) 156,30 λύσιμα. 

Berolini 

Nonis Iuniis MDCCCLXXXXVIII. M. WaAL.tizs. 
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GONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM ET 

IMPRESSORUM 

I CODICES PRIMAE CLASSIS: 

Patatinus 270 [Brandis Abhandl. d. Berl. Acad. 1831 p. 62 nr. 71] B 
chartaceus in fol. saeculi XV—XVI inser. ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστι- 
χοὺς ἐλέγχους ἀφροδισιέως. inc. Ὅτι μὲν ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος... desinit 
in verbis οὐ γὰρ λέγεται χυρίως ὃ ἄνθρωπος τῶν ζώων (p. 166,25. 26). 

“desiderantur folia duodecim et amplius” [Catal. p. 148]. usus est hoe 
codice Is. Vossius ef. p. VIII et infra p. XXVIII sub nota vy. 

Vaticanus 269 pars I [Brandis 1. ὁ. p. 74 nr. 174] chartaceus in fol. 
saec. XIV inscr. ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους: — (manu re- 

centiore) τοῦ ἀφροδισιέως. inc. “Ort μὲν ὃ περὶ ἀποδείξεως λόγος ... Ad. 
Torstrik, qui codicis praestantiam praedicat, haees notare satis habuit: 

p- 4,9.10 διημαρτῆσϑαι || 11 ἀληϑῆ δὲ || 15 et 16 ἀνδρίαν || 23 οἱ || συνάγοι || ἢ. 17, 
13.14 ἀπαριϑμεῖται αὐτά || 20 ἢ alt. ut A || 21. 22 συλλογίζονται .... Stadextexys habet, 
σημαίνει om. || 26 τίνα τέσσαρα λέγει γένη || po 18,4 ἔχη || 5 τῶν ἃ || pe 19,9 σοφιστιχῶν || 
p- 20,16 ἂν || 18 ἕν || p. 21,31 post σοφισμάτων add. καὶ (fort. recte) || Pp. 22,6 τρόπω 

πρώτω τοῦ αὐτοῦ σχήματος || 9 τὰ αὐτὰ om. || 13 ταὐτὸ om. || 14 ante ἔτι add. xat || 
p- 23, 30 ἑχάστου || p. 27,3 διαλαβὼν || pe 161,8 oicd” utrobique || 22 ἀδιάφορα || p. 165,25 
TO τοῦδε τοῦδε || 29 hiat ut ceteri codd. (f. 92v) || p. 166,11 lemmati continuat sequentia 
Arist. verba ἀλλ᾽ οὔ τι xthpa ... ἀγαθὸν τούτου dua (p. 180al1—18) || p. 189,1. 2 
ἁπλουστέρα || 5 xepatav || p. 197,17 χαλεῖ || 18 ἡ yopytov || 28 ta ἀπὸ τῆς || 24 τέχνη 
6° ἐστὶ || 25 οἱ δὲ || 26 οἷς xat || 28 συλλογισμοῦ || 29 δηλονότι || pe 198,2. ὃ ἐπε- 

τήδευον || 8 ἀποδειχνύναι || 15 ὅσης || δυνατὸν om. 

Vaticanus 1018 [Brandis 1. ὁ. p. 52 ur. 6] chartaceus in fol. 5860. 
Ἢ 

δὲν τ δον Ὁ ἀβούς 2 eee” BP Rees Ce ae . f. 601 χῦδος ἔχουσα μεγαχλεὲς ἐν πάντεσσι σοφοῖσι: τὸ Cate u 
δέξατο | πρς ἐμοῖο" χρύψιος ἕνεχα αἰνῆς ὥλεσα νῦν τό Ye οἴμοι. ὄφρα με ὃ 

\ ~ 5 , ‘-~ , » , > 

ἀνὴρ ἀπόερσε τιμῆς αἰπείης: — | ἀμωνίου φιλοσόφου τοῦ ἑρμείου ἐξήγησις εἰς 

τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους: --- inc. Ott μὲν 6 περὶ ἀποδείξεως λόγος ... 

C 
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inde a f. 608 commentarius Aristotelis textui cireumscriptus est, ut 
huius et illius verba inter se non respondeant. ubi rursus margines non 

suffecerunt, commentarius solus scriptus est. postea initia tantum lem- 

matum addita sunt; sed f. 649:-- 604) Aristotelis verba iterum plena ex- 
hibent. contulerunt H. Graeven et A. Torstrik (p. 197,17—198,16) haee: 

Ρ. 1,1—4,5. 3 τε] zat |] 4 παρεδίδου || 5 ἐπεὶ οὖν || 9 αὐτόϑεν || 13 παραδοϑῆναι 
om. || 16 ἐπιγραφόμενοι σοφιστιχοὺς || 19 od habet || p. 2,2 μεϑόδου || ὃ δυνάμεϑα || συλλο- 
γισμιῶν χατηγορικῶν || 5 tats αὐτῶν πραγματείαις || 8 λόγων || 10 φαινακισμὸς || διελέγ- 

διδάσκονται || 12 χρήσωνται τούτοις || 15 χαὶ ποῖα || 

20 σοφοῖς ἀνδράσι || εὐδήμω || 21 

χεται || οἱ om. || 11 ἰατροὶ || ὑγίειαν 
15. 16 ἀριστοτέλη || 16. 17 οὐδὲ || 19 εἴδους || πῶς | 

Κρίτωνι] χλεινία || 23 βούλεσϑαι || 25 ὁμώνυμα || τὰς om. || 26 πότερον || 27 τοῦ om. || 
28 παρεϑάρυνε || 29 ἀποχρίνεσϑαι || 32 ὅτι || 33 οὐχ ὑπίσταντο || οὐ δῆτα" xat ὃς || p. 3,2 

te ὁ διάλογος οὗτος || 5 ἐλέγχους] λόγους || 8 διαφιλονειχοῦντες || 12 λύσεων || 14 ἐπάγοι || 
τῷ δεσμῷ om. || 17 τὴν σοφιστικὴν ταύτην || 18 yap] δὲ || 22 ὡς ὄντα bis, semel deletum || 
23 πρῶτον || post φαινομένοις add. καὶ || 24 προληφϑεῖσα || 27 ἄλως || προταχϑῆναι || 31 
προτέρα || 82 δέδειχται || 382. 33 τὸν χαϑόλου μαϑόντες συλλογισμὸν || 33 ἐξ ἀναγχαίων || 

ων 
γνωρίμοτέρων || 84 περὶ || 35 πόρρου || 36 καταμάϑομεν || παρ᾽ αὐτὰ || pe 4,3 τίς μὲν γὰρ || 
5 ποιησόμεϑα, post quod haec addit: εἰπὼν περὶ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων ἠνίξατο περὶ δὲ 

τοὺς σοφιστιχοὺς (eX τῶν σοφιστιχῶν corr.) συλλογισμοὺς καὶ ἐλέγχους τοὺς ἡμαρτημένους 

χατὰ τὴν ὕλην ἤτοι χατὰ τὰς προτάσεις, ἔχοντας δὲ ἐρρωμένον xal ὑγιὲς τὸ συλλογιστιχὸν 

σχῆμα. ἐπαγαγὼν δὲ καὶ τῶν φαινομένων ἐλέγχων ὄντων δὲ παραλογισμῶν GAN οὐκ ἐλέγχων 

ἠνίξατο κατὰ τοὺς ἡμαρτημένους κατὰ τὸ εἶδος ἤτοι χατὰ τὸ σχῆμα τὸ συλλογιστιχόν. 

οἷον ὁ τοῦ χαινέος ἐν δευτέρω σχήματι ἐκ δύο χαταφατιχῶν συλλογιζόμενος ὅτι τὸ πῦρ ἐν 

πολλαπλασίω ἀναλογία γεννᾶται χαὶ αὔξεται: οἵτινες καὶ οὐ συλλογισμοὶ ἀλλὰ παραλογισμοὶ 
λέγονται. οἱ δὲ χατὰ τὴν ὕλην ἡμαρτημένοι ἤτοι κατὰ τὰς προτάσεις συλλογισμοὶ καὶ ἔλεγχοι 

σοφιστιχοὶ ὀνομάζονται. ἢ χαὶ ἄλλως. ἐπειδὴ ὁ ἀποδειχτιχὸς χαὶ ὁ διαλεχτιχὸς χρῶνται 

ἐλέγχοις (Ὁ) οἱ καὶ χατὰ ἀλήϑειαν ἔλεγχοι κτλ. 

P- 165, 28. 29 (f. 665%) φάναι: τὸ τόνδε εἰ γοῦν xat τινες neque spatio relicto neque 

defectus signo posito. 

p- 195,9 —198, 16. 9 λέγει || 10 δύναμις || 11 δι᾽ ἧς || 12 post προτεϑέντος add. 

προβλήματος, ἐξ ἐνδόξων || 13 post ὑπέχοντες add. οὐδὲν ἐροῦμεν ὑπεναντίον || 14 τὸ habet || 
15 πρὸς χατασχευάζεται || αὐτὴν || 16 γειτνίασιν τῆς σοφιστιχῆς || 17 πρότερον || 18 ἡ prius 

habet || 20 οὔσας || 22 ὥρμηται om. || 23 μὲν habet || 25. 26 γειτνιάζειν τῇ διαλεχτιχῇ || 

26 παντὸς || 26. 27 διαφέρουσι || 29 λόγον om. || 80. σοφιστικὸς || pe 196,1 εἶναι post μὴ 

om. || ὃ γὰρ om. || mAdtwve γοργίας || 4 πολλῶν ἐτῶν || 5 τις ἐρωτᾶ || ὃ epyov ἐστὶν || 
10. 11 γειτνιάζει || 12 εἰπὼν ἐκεῖ |] 14 τῇ alt. om. || εἰρήκαμεν || 15 διατὶ || 17 τὴν om. || 

19 post ἀγνοοῦντα add. τὰ || 20. 21 δηλῶσαι αὐτὸ || 21. 22 καὶ πόσα πρόσεστι || 22 λέγει || 
24 δὴ || 25 λόγους || 27 énaxtéov || 28 εὑρεϑέντα πρότερον || 28. 29 ἀπ᾽ ἐχείνους || 29 
μετὰ πόνων καὶ φροντίδων om. [ἑκάστην || 80 καὶ habet || 31 χρησιμώτερον || 32 A habet || 

p- 197,1 τούτου || ὃ τοῖς || 5.6 optxpdtatoy || 6 πολλὰ ἦν ἡμῖν || 7 μέγα tH || 8 ταύτην || 
9 οἶδεν || 11 post ἐν add. τῇ || 12 χλάδοι || 14 σμιχροτάτη || 17 καλεῖ || 18 ἡ γοργίου || 
ἢ ὁμοίως || 19 tod aA. || 21 ὁμωνίας || 28 οὐδὲ «τ. || τὰ ἀπὸ τῆς || 24 τέχνη ἐστὶ || 
ἀληϑὴς || 26 τρόποι || καὶ alt. habet || 27 τῆς habet || 28 συλλογισμοῦ || 29 δύναται 

δηλονότι || γὰρ] καὶ || pe 198,1 xat alt. om. || συλλογίσασϑαι || 2. ὃ ἐπετήδευον || ὃ τέχνην || 
4 ἀπὸ τῆς || 5 post xat add. od || 1 ἀπὸ τῆς || 8 ἀποδειχνύναι || 9 συμπεραίνεσϑαι || 15 
δυνατὸν om. 

Vaticanus 2171 [Brandis 1. 6. omisit] chartaceus in fol. 5860. 
XV inser. f. 1. ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστι- 
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χοὺς ἐλέγχους. inc. “Ow μὲν ὁ περὶ ἀποδείξεως. Aoyos ... contulit H. 

Graeven: 
« ὃ 

Ρ. 1,1—4,5. 2 τι ὁ μὲν || 4 παρεδίδου || ὅ ἐπεὶ || τῆς postea add. || 6 τίς γε || 9 
7 | 

ἔνϑα καὶ αὐτόϑι || 10 οὖν om. || 16 ante cog. add. τοὺς || 17 ἔλεγχον || τῆς om. || 19 οὐ 
ef ὥ 

supra scr. || εἶναι post σχοπὸν colloc. || Pe 291 συλλογισμὸν || 2 καϑόλου, ἴσως μεϑόδου 
ὥ ως 

mrg. || ἀντὶ τοὺς || 3 δυνάμεϑα || κατηγοριχον || ὃ ἀποδιχτιχοῦ, ἀρχούντα ἐν tH ἑαυτοῦ 

πραγματεία || 5. 6 post διελ. add. καὶ || 6 ἀλεξυτήριον || 8 μᾶλλον om. || λόγων || 9. 10 

δι᾿ οὗ τὴν ἄδειαν εἰς ψευδολογίαν. xal, τὸ ἀδιανεῖς ψευδολογίαι mrg. || 10 διελέγχεται || 
w w 

11 ἰατροὶ || ὑγίαν || διδάσκοντα || 12 χρήσονται || 13 φεύγουσι || 15 ὁποῖα, om. καὶ || 15. 16 
τοῦ ἀριστοτέλους pr. || 16. 17 οὐδὲ || 19 πῶς || 20 πλάτωνι || 23 βούλεσϑαι || 24 

τῷ] τὰ || 6 δὲ supra scr. || 25 ὁμώνυμον || τὰς om. || περίηγε || 26 πότερον || 27. 28 ἐρυ- 
᾽ a 

ϑρίασεν || 28 επεῖδεν || παρεϑάρυνέ || αὐτὸν supra scr. || 29 ἀποχρίνεσϑαι || ἐχελεύσατο pr. || 
ν 

30 ἐπίσταντο; οὐ δῆτα 7 δόσας || Pe 894 πῶς] post ὅτι deletum zat || 30 ὦ] 6 || 32 ὅτι 
πασῶν, tows πῶς mrg. || 7 ἀγονιζόμενοι || 8 διαφιλονιχούντες (sic) || ἤδη || 9 ἐμποεῖ || 10 

ν ἐν τῇ 
λύει || 12. 15 λύσεων γίγνεται || 14 ἐπαγάγει || 15 ἀντὶ τοῦ μετὰ τὰ φυσικὰ πῶς πραγμα- 

‘ ες 

| 80 τἀληϑῆ || τεία || 17 ἤδει || 18 ἀποδιχτιχῆς || 24 ἐνεσχεϑεῖσα || 21 προταχϑῆναι || 28 δὲ 
a 

μαϑόντες || 31 προτέρα || 32 ἀποδιχτιχὴ || 33 pavddvovtes || ἐξ ἀναγκαίων || ἀμέων συγνω- 

ριμιωτέρων (sic) || 34 γίγνεται || περὶ || 35 γίγνεσϑαι || 36 γιγνόμενον || pe 4,4 αὐτοῦ. 

p- 165,28 (f. 81") post téxvov tod spatium plus unius versus vacuum reliquit. 

p- 195, 9 —198, 16. 9 λέγει || καὶ om. || 10 δύναμις] λύσις || 11 δι᾽ ἧς || 14 τὸ habet || 
χαὶ prius om. || 15 προχατασχευάζεται || 15. 16 αὐτὸν διὰ τὸν || 17 προτέρων || 18 ἡ 

χε 
23 ἡμαρτημένον || 25 εἴρηται || 26 παντὸς || 26. 27 ὃδια- prius habet || 20 μὴ δὲ οὔσας | 

φέρουσι || 28 γειτνιάζειν || 80 ὁ 68—196,2 ἐρωτᾷ om. (homoeotel.) || p. 196,2 οἷον || ὃ πλά- 
twvt γοργίας || 4 post πολλῶν add. xat || 5 τις ἐρωτᾶ || 6 γιγνώχει || 8 ἔργον égociv || 

διδόναι 
10. 11 γειτνιάζειν || 12 ἐκεῖ || 13 λαμβάνειν (post ἀλλὰ καὶ || 14 δὲ alt. om. |} εἰρήκαμεν || 

16 προηγουμένος || 17 post ἀλλὰ expunxit μᾶλλον λαμβάνειν || 19 ἀγοοῦντα || 19. 20 οὐχ 

ἀνάλογον || 20 δηλῶσϑαι |! 34 δὴ || τε om. || 25 λόγον. δηλαδὴ δὲ || 27 ἐπαχτέον || 28 

εὑρεϑέντα πρότερον, post quae add. 6 vs. 26. 27 πεπονημένα ὑπηστιχτέον εἰς τὸ πρό- 

τερον || 29 μετὰ πόνων χαὶ φροντίδων om. || 29 ἕχαστα || 80 χαὶ habet || 31 χρη- 

τρ 
σιμὼ || 32 ταυτόν] ἴσον || ἡ habet || p.197,1 τούτου || τοῦ σὲ (sic) ὕστερον || ὃ ἐν τῶ || 
post φυσιχὰ add. καὶ || 4 προσϑῆναι || πάντων || ὃ πᾶσα] non liquet || εὐχὴ || δυνάμει] 

δεήσει || 5. 6 σμιχρότατον || 6 ἐστι habet || 7 ἣ χεχραμὶς || post μέγα add. ὃν || 8 ταῦτα || 
9 οἶδεν || ἔλπιζεν || 10 εὑρεϑήσει || 12 χλάδοι χαὶ φύλα || 13 ἂν τοσοῦτοι ἂν τῶ πλήϑει 

ὄντες || 14 post αὐτῇ add. xat || οὔσης σμιχροτάτης || 11 καλεῖται || 18 τοῦ om. || πραγ- 
ματείαν 7 || 19. 20 διδάσκον || 20 ἐγίγνωσχον || 21 ante οὗτοι expunxit τέχνη ἐστὶ πᾶσα 
(24) || 23 τῆς habet || διδόντες --- ὑπελάμβανον om. || 24 ἐστὶ || ὦ [1 25 παιδεύειν || 26 

τρόποι || καὶ alt. habet || 27 τῆς habet || 28 συλλογισμοῦ || 29 δηλονότι || δύνται || 30 
| ὀρϑογραφὴν || pe 198, 4 τῆς τέχνης || γίγνεσϑαι || διὰ τῆς ἐριστικῆς || ὃ τέχνη || 6 διαιρε- 
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στιχὴ || ἀπορίας || 7 τῆς τέχνης || 8 ἀποδειχνύναι || χαὶ τὸ διαιρεῖν post ληφϑὲν collocat || 
11 ϑαρροῦντα || 12 ἠρόνέων || ἔχον || 15. 16 δυνατὸν ἔχειν om. 

E Neapouitanus III Ὁ 29 (813) [Cyrilli Codd. gr. Bibl. Borb. II 420] forma 
minore saec. XV inser. f. 75" ἀποσημείωσις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους : --- 

τῆς ἀφροδίσεως: --- πο. “Ὅτι μὲν 6 περὶ ἀποδείξεως λόγος... . contulit H. Graeven: 
ὅτῳ 

pe 1,1—4, 5. 4 διελέγεται || παρεδίδου || 6 παρὰ τῶν || 9 αὐτόϑεν || 15 εἶναι] οὖν || 
διὰ τοῦτον || 16 ἐπιγράφεσϑαι σοφιστιχοὺς || 19 od habet || p. 2,1 τῶν om. || 2 μεϑόδου || 

οι 
3 δυνάμεϑα || 4 φημι om. || 5 ταῖς αὐτῶν πραγματείαις || 6 φάρχον || 7 ἐνοχλήσεις || 8 
λόγων || 9 adpavetowy || 10 διελέγχεται || 11 ἰατροὶ || διδάσκουσιν || 13 post ϑανάσιμα add. 
zat || 15 καὶ ποῖα || 16. 17 οὐδὲ || 17 αὐτοὺς || 18 πεζόντων || 19 πῶς || 21 εἶναι] οὖν || 
23 βούλεσϑαι || 25 ὁμώνυμα || τὰς om. || 26 πότεροί || 27. 28 ἠριϑρίασεν || 28 παρεϑάρυέ || 
29 ἀποχρίνασθϑαι || 82 ὅτι || 33 ἢ δ᾽ ὃς || p. 898 διαφιλονειχοῦντες || 9 post ἐλέγχειν deletum 

καὶ xata || 10 tov ἀμήχανον || 12 λύσεων || 13 ποριστιχῶν || 14 ἐπαγάγη || 15 φυσιχὴ || 
a 

21 συνδευϑει || τὴν φαντασία (sic) || 22 τὸ μὴ ὄντα || 23 προβαλεῖν || 24 γὰρ] ye || προλη- 
φϑεῖσα || αὐτὸν || 27 προταχϑῆναι || 31 προτέρα || 32. 33 μαϑόντες συλλογισμὸν || 88 ἐξ 

σ 
ἀναγχαίων || pe4,1 δὲ om. || 1. 2 προβαλεῖν || ὃ γὰρ] γὲ. 

p- 165, 28 (f. 189%) post τέχνον tod spatium plus trium linearum vacuum reliquit. 

p- 195, 9 — 198,16. 9 δύναμιν om. || λέγει || 10 δύναμις || 11 δι᾿ ἧς || 12 post προ- 
τεϑέντος add. προβλήματος ἐξ ἐνδόξων || 13 post ὑπέχοντες add. οὐδὲν ἐροῦμεν ὑπεναντίον || 

14 τὸ habet || 15 πρὸς κατασχευάζεται || αὐτὴν || 17 προτέρων || δὴ || 18 ἡ prius habet || 
20 δὲ οὔσας || 28 μὲν babet || ἡμαρτημένον || 25. 26 γειτνιάζειν τῇ ὃ. || 26 παντὸς || 26. 27 

διαφέρουσι || 30 σοφιστιχὸς || pe 196,3 χαὶ ἐν τοῦ πλάτωνος γοργίας || 4 πολλῶν ἐτῶν || 5 - 
τις ἐρωτᾶ || 7 ἐπίστατα || 8 ἔργον ἐστὶν || 10. 11 γειτνιάζει || 14 εἰρήχαμεν || 15 διατὶ || 

17. 18 yertviavow || 20 λέγει] λέως |} 21 ἀὐτῶν || 24 δὴ || 25 λόγους || 27 ἐπαχτέον || 28 

λέγει] λέξεως || μὲν ta || εὑρεϑέντα πρότερον || 28. 29 ἀπ᾿ ἐχείνους || 29 peta πόνων καὶ 
φροντίδων om. || ἑχάστην || 80 zat habet || 31 χρησιμώτερον || 32 ἡ om. || εὕρεσιν || 

pe 197, 1 τούτου || τῆς ἀσύστερον || ὃ πάντα || tots || 5. 6 σμικρότατον || 6 ἐστι habet || 7 
post μέγα add. ὃν || 8 ταύτην || 9 οἶδεν || 12 χλάδοι || 14 σμιχροτάτη || 15 post πραγμα- 

τείας add. οὐ τὸ μὲν ἦν, τὸ δ᾽ οὐχ ἦν || 17 χαλεῖ || 18 tod ante yopy. om. || 18 et 19 
λέγει] λέως || 19 πλάτωνα || 21 λιποὶ || 23 τὰ ἀπὸ τῆς || post τέχνης add. διδόντες παι- 
δεύέιν ὑπελάμβανον || 24 τέχνη ἐστὶ || 25 οἱ δὲ || 26 τρόποι || καὶ alt. habet || 27 τῆς 
habet || 28 συλλογισμοῦ || 29 δηλονότι || p. 198, 2. ὃ ἐπιτήδευον || 4 ἀπὸ τέχνης || 6 δια- 
λεχτιχὴ ὥστε ἐν || 8 ἀποδειχνύναι || 11 ϑαρροῦντες || 14 πρῶτος || 15 ὅσης || δυνατὸν om. 

LavrentiANus LXXII 2 [Bandini III 27] chartaceus forma quadrata 
maiore anno MDXVIII exaratus ine. Διδάξας περὶ τοῦ aroderxtix0d ... Sequitur 
Arist. text. et comment.: “Ὅτι μὲν ὃ περὶ ἀποδείξεως λόγος... ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅσην 

εἰπεῖν ἔχειν χάριν. ‘Torstrikii testimonio Aldinae simillimus est. 

H Lavrentianus LX XII 6 [Bandini III 30] chartaceus in fol. saec. XV f. 17 
inscr. ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους. INC. 

Διδάξας περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ. . . contulit Ludoyv. de Stefani Neapolitanus: 

p-1—4,5. διδάξας --- τὸ προβαλλόμενον σόφισμα] ἀριστετέλης || εἰδότες τῆς συνϑέσεως. 
ὡς ---αἴπεν, ὁ τὸν τρόπον mrg. || pe 4,2 πῇ prius] 7H in ras. reliqua cum a congruunt. 

π 
p- 165,28 post téxvov τοῦ spatium reliquit unius fere versus voce λεί notatum. 
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p- 195, 7—198, 16. 7 μὲν om. || 11 ἣν || 14 τὸ habet || 15 προχατασχευάζεται || 17 

προτέρων || δὴ || 18 4 prius habet | 22 δὲ om. || 23 μὲν om. || 26 παντὸς || 26. 27 δια- 

φέρουσιν || 30 ἡ δὲ σοφιστικὴ || pe 196, 1 δὲ alt. om. || 3 πλάτωνι γοργίας || 4 post πολλῶν 

αι 
add. χαὶ || 5 τις ἐρωτᾶ || 8 φαίνετον, αἱ superscr. man.! || ἐστὶν ἔργον || 10. 11 γειτ- 

νιάζει || 12 τὴν αἰτίαν φησὶ || ἐχεῖ || 14 εἰρήκειμεν || 17 σοφιστιχῆς} prius τ ex o corr. 

man.! || 18 λέγοντα] y ex ο, ut videtur, corr. man.' || 24 πό δὴ || 25 λόγον || 21 ἐπα- 

ναχτέον || 28 πρότερον εὑρεϑέντα || εὐδλνεδάν ἢ 29 ἄπαντα || post βραχὺ add. μετὰ 

πόνων χαὶ φροντίδων || τῆς daar (ν superser. man!.) ib || 30 χαὶ habet || 
τρ΄ 

81 χρησιμ. || ὕστερον ἐκ] ὑπὲρ || 32 ἡ habet || p.19%,1 τούτου || ὕστερον || ὃ ἐν τῶ || 
τ΄ τ' 

4 παντὸς || 5 ὅση || 5.6 μικχρο || 6 καὶ γὰρ om. ἃ || 7 μιχρο || post μέγα add. ὃν [[8 ταύτην || 
οι 

9 oldev || 11 αὐτῶ || 12 χλάδος || 13 λόγο ἀσώματοι, οἱ superscr., ἀ ex σ᾽ corr. man.! || 

TS 
14 οὔσης ptxpo || 16 μάλιστα om. || 17 χαλεῖ || 18 ante γοργίου add. τοῦ || 19 tov πλά- 

0 ᾿ 
τωνος || ἀνεγνωχῶσιν, o superser. m.' || 23 τῆς om. || post τέχνης add. διδόντες παιδεύειν 

ὑπελάμβανον || 24 ἐστὶ] δὲ || 26 τόποι || καὶ alt. om. || 27 τῆς om. || 28 συλλογίζεσϑαι || 

29 δῆλος || post τέχνην delevit xat m.! || p.198,2. 3 ἐπιτήδευον || 4 ἀπὸ τέχνης || 7 εἰ- 

δόντος || 8 ἀποδειχνύειν || 9 ἐμπεράνασϑαι || 11 ϑαρρούντως || 12 post αὐτῶν delevit εἰσὶ 

m.! || 15. 16 δυνατὸν ἔχειν om. || subscr. τέλος. 

Lavrentianus LXXXV 1, qui Oceanus dicitur [Bandini II] 237—247 I 

ef. H. Diels Simplic. in Phys. vol. I p. XII] bombycinus forma maxima 
saec. XIV post Alexandri in Topica commentarium [ef. editionem meam 

p. XXIV] f. 321"—343" continet ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους. 
totus accuratissime in usum nostrum collatus est a L. de Stefani. 

Marcranus Append. IV 8 [ef. Waitz Organ. I 12] saee. XV duo 

exemplaria huius commentarii continet, quorum unum (f. 1—134) ine. 
Διδάξας περὶ tod ἀποδειχτιχοῦ. . .. alterum f. 159 ine. “Ot μὲν 6 περὶ ἀπο- 
δείξεως λόγος ..., inter quae f.135—157 eadem invenitur paraphrasis 
quae est in Parisino 1917 f. 538y’—550", de qua ef. Waitz 1. ὁ. ex illo 
Torstrik, qui codicem nullius pretii aestimavit, haee notavit: H* 

pe 1 in priore prooemio γ᾽ οὖν et οἷς ut a. 4 ἀπεδίδου || 5 ἐπεὶ οὖν || 7 τὴν om. || 

9 αὐτόϑι || 10 ante σχοπὸς add. rubro τίς 6 σχοπὸς τῆς παρούσης πραγματείας || οὖν om. || 
16 ἐπιγεγράφϑαι τοὺς || 19 οὐ habet || p. 2,2 μεϑόδου. 

p- 198,2 post ὥστε add. καὶ || 2.3 ἐπετήδευον || 5 γὰρ] δὲ || 15. 16 δυνατὸν ἔχειν om. 

ex hoe: L 
Pe 1,4 διαλέγεται || παρεδίδου || 5 ἐπεὶ γοῦν. p. 192,10 post οὗτος add. ὁ λόγος || 

13 éx ψυχροῦ ϑερμὸν || 18. 19 δεύτερος λέγει δριμὺς λόγος διαλεχτιχὸς ὁ ἐξ. p. 197, 23 

τῆς habet || 24 τέχνη ἐστὶ. 

Parisinus 1832-[H. Omont Invent. somm. des manuscr. grecs de la I 

bibl. nat. IT 150], olim Mediceus, chartaceus forma maiore saec. XV 
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ef. Alex. in Top. p. XXVI] post folia 254—261 vacua relicta f. 262* — 
374° perspicue et nitide, sed alia manu atque antecedens commentarium 

Topicorum scriptum Sophisticorum elenchorum commentarium continet. 
ine. “Ot μὲν ὃ περὶ ἀποδείξεως λόγος... titulus abscisus est, sed ἀλεξάν- 
dpov vestigia agnosei posse testatur Torstrik, qui haee notavit: 

pe 1,2 τι μὲν || 4 παρεδίδου || 5 ἐπεὶ || 6 ye || 9 αὐτόϑι || 10 οὖν om. || 15 καὶ 
superscr. m.! || 16 ἐπιγεγράφϑαι τοὺς || 17 ἔλεγχον || τῆς om. || 19 οὐ habet || τὸν σχοπὸν 

εἶναι || 21 πειρομένοις || Pe 292 ὡς ἴσως μεϑόδου xatdhov || ἀντὶ τοὺς || 3 post ἐλέγχειν ex- 

punxit tows || δυνάμεϑα || 5 ἐν τῇ ἑαυτοῦ πραγματεία || 5. 6 διέλαβε χαὶ ἐν || 8 λόγων] 
ἐλέγχων || 10 διελέγχηται || διδάσχουσι. 

p- 194,16 πραγματίαν || 17 χαλεῖται || 18 ἣ γοργίου πραγματείαν ἢ || 19 τὸν] τῶν || 

19. 20 διδάσκων || 20 ἐγίγνωσχον || ἀλλήλους pr., corr. m.! || 21 ot primum supra ser. m.! || 
ot alt.] ἢ || 23 τῆς habet || διδόντες --- ὑπελάμβανον om. || 24 τέχνη ἐστὶ || ὦ || 25 παι- 
δεύειν || 26 τρόποι || zat alt. habet || 27 τέχνην || τῆς habet || 28 συλλογισμοῦ || 29 δη- 

λονότι || Pe 198, 1 ἐμποιεῖ || 2. ὃ ἐπιτηδεύων || ὃ τέχνην || 4 ἀπὸ τῆς || γίγνεσϑαι || 4. 5 διὰ 

τῆς ἐριστιχῆς συλλογίζονται || 5 τέχνη || 6 διαιρεστιχὴ || ἀπορίας || 7 συλλογισμὸς} συλ 
supra ser.m.! || azo τῆς || 8 ἀποδειχνύναι || xat τὸ διαιρεῖν post ληφϑὲν transposuit || 11 ϑα- 
ροῦντα || 12 εὑρόντων] ed corr. m.! || ἔχον || 15. 16 δυνατὸν ἔχειν om. 

Paristnus 1946 [H. Omont II 169] chartaceus forma media saec. XVI. 
f. 1"—87" ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους. 

inc. (Δ)ιδάξας περὶ tod aroderxtixod . .. notaverunt A. Torstrik et C. Kalb- 
fleisch haec: 7 

p- 1—3,15. in priore prooemio ot τρόποι (post τίνες) om. || γοῦν || ὡς || post τὸ 
προβαλλόμενον σόφισμα habet lemma: περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων ... . πόρρωϑεν ϑεω- 
ροῦσιν (Arist. p. 164a220— 27). 4 παρεδίδου || 5 ἐπεὶ οὖν || 1 τὴν Om. || 9 αὐτόϑι || 10 
χοπὸς || οὖν om. || 16 ἐπιγεγράφϑαι τοὺς || 19 οὐ habet || tov σχοπὸν εἶναι || 21 τοῖς om. || 

TELPW 
βουλομένοις, supra scr. m.! || pe 2,2 μεϑόδου παραδιδομένως || ἂν om. || ὃ δυναίμεϑα || 4 
τρίτον pr., corr. m.! || 5 ἐν τῇ ἑαυτοῦ πραγματεία || ὃ παραδοὺς || μᾶλλον om. || λόγων || 

9.10 φιλοτιμίαι || 10 διελέγχηται || οἱ om. || 11 ἰατροὶ || διδάσκεται || 15 εἰδέναι ὁποῖά ἐστι || 
οὕτω γὰρ || 16. 17 οὐδὲ || 19 πῶς || 21 χρείτωνι || σοχράτης || 22 ἀτεχνῶς || 23 βούλεται || 
25 ὁμώνυμα || εἰς ἀντιφάσεις || 26 πότεροι || 29 ἀποχρίνεσϑαι || 32 {πάλιν εἴρετο) ἐκεῖνος - (καὶ 

οὗτος ἀπεκρίνεται» (sic) || ὅτι || 33 ἡ δ᾽ ὃς || p. 89 2 πλήρης om. || 12 λύσεων || 14 ὅπως 
ἐπαγάγοιε τὴν λύσιν. , 

p. 4,6—13. 6 lemma om. [[ 8 εἶναι] οὖν || 9. 10 διημαρτῆσϑαι || 10 ἐμπίπτοντας || 
11. 12 ἀληϑῆ δὲ τὴν ὕλην οὐδὲ συλλογισμὸν ἄξιον χαλοῦσιν. 

Pp. 921 --- 6,10. 28 εἰπεῖν καὶ τί ἐστι || χαὶ prius om. || 80 τοῖς om. || 31 ξύλον xat 
λίϑους || 32 λέγης 6 λέγεις corr. || γοῦν] yap || περὶ || 35 ἐν ἀρχῇ καὶ κατὰ || p. 6,1 
χρόνω || 2 ἐπάγει || 4 ἐπεὶ || 5 ὡς om. || 7 ἡρεμεῖ || 9 τῶν ἐλέγχων. 

Pp. 754 —28. 6. 7 ὡς -- φαινομένων om. || 7 xat om. |] 12 προειρήχαμεν || ὁμοίως || 
13 εἴληπται κατὰ τὸ σχῆμα || 17 πρότερά ἐστι || 18 συλλογισμοῦ || 19 ὅτι] εἴ τι || καὶ habet || 
20. 21 χατὰ φύσιν ---πρώτων om. || 23 τοῦτο || πρῶτα || 25 πᾶσιν αἱ αὐταί || 26 χύχλοι] 

χλήσεις || 21 τὴν habet. 

Ρ. 165,29 (f. 72%) hiat ut reliqui codd. 

p. 166, 10. 11 lemmati continuat ἀλλ᾽ οὔ τι χτῆμα -- ἀγαϑὸν τούτου ἅμα i.e. Arist. 

Ρ. 180211—18 (ut ©). . 

p. 197,16 — 198,16. 16 λέγει, ot supra ser. m.' || 17 xadet || ἀποφαινομένους || 18 7 
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Ἰοργίου || 19 τὸν πλάτωνος || 23 ἀλλὰ --- τέχνης om. || 24 τέχνη ἐστὶ || 26 τρόποι || καὶ 
ει 

alt. habet || 27 τῆς habet || 28 δύνάμιν (ει supra ser. π|.1) ἐπιστήμην τοῦ συλλογισμοῦ || 

29 δηλονότι || po 198,4 ἀπὸ τῆς || yiveotat] συλλογίζεσϑαι || διαιρετικῆς} διαι in ras. || 5 
τέχνη || 7 ἀπὸ τῆς || 8 ἀποδειχνύναι || καὶ τὸ διαιρεῖν post ληφϑὲν transposuit || 9 καὶ om. || 

13 δεξαμένων || 14 παρ᾽ ἑαυτῶ || δή (sic) || 15. 16 δυνατὸν ἔχειν om. 

Parisinus 1917 [H. Omont II 162], olim Mediceus, bombycinus forma 
minore saec. XIII—XIV [ef. Alex. in Top. p. XVI] f. 475° ine. Διδάξας 

περὶ tod amodetxtix0d ... τὸ προβαλλόμενον σόφισμα: — STs ESTAS εἰς 

τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους: (pallidiore atramento subser.) yp. ot μὲν ὅτι τοῦ 
ἐφεσίου οἱ δὲ τοῦ ψελλοῦ: --- “Ὅτι μὲν ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος... contulit 

C. Kalbfleisch: 

p- 1—10,3. in priore prooemio γοῦν et ὡς. 4 παρεδίδου || 5 ἐπεὶ || 6 σοφιχῶν || 

9 αὐτόϑι || 10 οὖν om. || 16 ἐπιγεγράφϑαι τοὺς || 19 οὐ habet || tov σχοπὸν εἶναι || pe 2, 

8 μᾶλλον om. || 9 at ἀδρανεῖς] αἱ et εἴς corr. || 10 διελέγχηται || 11 ἰατριχοὶ || διδάσχονται || 
15 ὁποῖα om. καὶ || 18 σπουδαζόντων] ov ex ὦ corr. || 19 πῶς || 22 ἀτεχνῶς || 25 ὁμώ- 
γυμα || εἰς ἀντιφάσεις || 26 πότεροί] anceps compend. || 29 ἀποχρίνεσϑαι || βούλειτο (sic) || 

ἂν δὴ 

ε 
2 ὅτι || 33 ἢ δ᾽ ὃς || p. 898 διαφιλονειχοῦντες || 12 λύσεων || 14 ἐπαγάγει || 24 ἐνσχε- 

ϑεῖσα, αἱ videtur || 26 πρόσληψις || 27 3 seattle || 31 προτέρα || 33 μανϑάνοντες || ἐξ 
ἀναγκαίων || 35 γίνεσϑαι || 36 παρὰ || pe 4,4 αὐτοῦ || 9. 10 διημαρτῆσϑαι || 10 οὐχ bis, 
seme] supra scr. || 12 συλλογισμὸν || 14 Ang 

μὴ ὑγιῶς || p. 5,1 ἀποδειχτιχὸν corr. ex διαλεχτιχὸν m.! || 9 συλλογισμοῖς] ots corr. m.! || 10 
τοῖς habet || συντιϑεμένοις || 11 τοῖς alt. habet || 14. 15 ἔχοντες --- σχῆμα μὲν om. || 19 
δέχα χαὶ τρία || 22 λύων || ante οὖν add. μὲν || 23 ἐπινοηϑείη || 31. 32 ξύλον χαὶ λίϑον 
λέγης || 35 ἐν ἀρχῇ καὶ χατὰ || pe 6,1 λόγω || 2 ἐπαγάγοι, ut videtur || 4 ἐπεὶ || 7 ἡρεμεῖ || 
9 τῶν ἐλέγχων || 15 τὸ om. || 16 τὰ om. || διπολλαπλασίονα (sic) || 18 évepyeta || 19 τί δὲ ὁ 
ὄψιν ἔχων ody || 20 post ἄρα delevit ody || 23 χρόνω || 23. 24 σιδηρογένους || 27 τρόπων || 
31 δὲ habet || γινομένη || p. 791 δὲ habet || 2 ἀριστοτέλην παραλογισμοὺς ὀνομάζοντα || 12 
προειρήχειμεν || 13 εἴληπται xata τὸ σχῆμα || 14 supra κατὰ φύσιν ser. χατὰ τάξιν m.! || 16 

τοῦ supra scr. m.! || 17 πρότερά || 18 συλλογισμοῦ || 19 καὶ habet || 20 ὀφείλεις || 23 τὰ supra 
ser. m.'|| τοῦτο || πρῶτα || 25 πᾶσιν αἱ αὐταί || 27 τὴν habet || 28 χαὶ αὐτὸς || 30 τοιοῦτον 
λόγου σοφιστιχοῦ || ἐφίενται || pe 8,2 γὰρ habet || 7 ἄλλοι || 8 πρὸς || 8. 9 ἔννοιαν || 16 
ὑπομιμνήσχει bis || 19 καὶ ut al || 21 καὶ prius habet || 24 supra εὐφυῆ ser. εὐϑὺς m.! || 
καὶ habet || 28 ταῖς mpocaywyats || 29 σπεύδουσαι || ἑτέρα || ὑπερβαλεῖν ἐν ταῖς ἑορταῖς | 

30 τῆς || γινομένης || 31 λειποχρέω || 32 ἐμφυσήματος || Pe 991 πρόχλος || ὃ χαταχρων- 
νύοντες || 3. 4 σπεύδουσι τοὺς || ὅ λέγονται || 11] ἀπὸ τῆς μιχρᾶς, ἄς corr. || 20 τυγχά- 
γωσιν || 28 post ταῦτα add. χαὶ || ὥσπερ || 80 αὐτῶν || 33 te || 34 αὐτῶν || τὰ habet || 

30 διὰ τὴν || Pe 10,5 λαμβάνοντες. 
p. 12,1—18 (f. 480%). ὃ τῶν prius om. || 8 συναγαγοῦσα || 9 οὐχ ἀπατώμεϑα || 10 

διαλεγώμεϑα, ἐπεφέρομεν || 12 προσήρμοχεν || 15 μιᾶς] p corr. m.! 

p- 17, 18—23. 13. 14 ἀπαριϑμεῖται αὐτὰ || 14 ἐστὶν ὁ λόγος || 15 ἀναδεξάμενος || ἀπο- 
ρῆσαι || 16 εἰπὼν post λόγων transposuit || 20. 21 χαὶ μάλιστα γνωρίμων || 21. 29 συλλο- 

γίζονται --- σημαίνει habet. 

p. 26, 7 —37 (f. 486%. 4877). 9 τινος corr. m.! || 12 οὐ χεχώλυται || 15 ἀνίστατο || 
10. 17 aviotatar—byraCetat || 17 εἰπεῖν || 21 SaaS nEY || 27 πρὸ || 28 ταῦτα 
29 ὑγιάζετο || 30 post μὲν add. γὰρ || 36 ἀναχτώμενοι λέγοιντο. 

p- 165,29 (f. 530v) spatium duorum versuum reliquit. 

p- 197,15 —198,16 (f. ὅϑϑ8τ.ν). 17 χαλεῖται || 18 ἡ γοργίου || 19 τὸν |] 23 τῆς habet || 

διδόντες --- ὑπελάμβανον om. || 24 τέχνη ἐστὶ || 26 τρόποι || καὶ alt. habet || 27 τῆς 

S 
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habet || 28 συλλογισμοῦ compend. || 29 δηλονότι || p. 198,2. 3 ἐπετήδευον || 4 ἀπὸ τῆς || 

5 τέχνη || 7 ἀπὸ τῆς || 8 ἀποδεικνύναι || καὶ τὸ διαιρεῖν post ληφϑὲν transposuit || 15. 16 
δυνατὸν ἔχειν om. 

Commentario alia scholia ascripta sunt velut ἢ. 478. iuxta p. 7,4 564. περὶ δὲ τῶν 
σοφιστιχῶν ἐλέγχων χτλ. in dextra parte paginae haec leguntur (cf. Vatic. 1018): εἰπὼν 

περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων ἠνίξατο τοὺς σοφιστιχοὺς συλλογισμοὺς χαὶ ἐλέγχους τοὺς 

ἡμαρτημένους μὲν χατὰ τὴν ὕλην ἤγουν κατὰ τὰς προτάσεις ἔχοντας δὲ ἐρρωμένον καὶ ὑγιὲς 

τὸ συλλογιστιχὸν σχῆμα. ἐπαγαγὼν δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχων ὄντων δὲ παρα- 
rainy dh οὐ ἜΧΕ Avitaco τοὺς comtoctxode ot de xal : hoytopwmy ἀλλ᾽ οὐχ ἐλέγχων ἠνίξατο τοὺς σοφιστιχοὺς συλλογισμοὺς καὶ ἐλέγχους τοὺς ἡμαρτη- 

μένους χατὰ τὸ εἶδος. οἵ τινες χαὶ φαινόμενοι ἔλεγχοι δοχοῦσιν ὡς ἅτε δὴ παραλογισμοὶ μᾶλ- 

λον ὄντες χαὶ οὐχ ἔλεγχοι. κατὰ τὴν ὕλην ἡμαρτημένος ἐστὶ συλλογισμὸς οὗτος 6 χαὶ σοφιστι- 

χὸς ἔλεγχος ὀνομαζόμενος: παρὰ δὲ τὸ εἶδος οὗτος. ὃς χαὶ φαινόμενος ἔλεγχος «ὀνομάζεται. 

f. 478v iuxta ἀρξάμενοι χατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων: πολλάχις εἰρήχαμεν χτλ. (p. 7, 
14 sq.): ἤτοι τῶν ἀρχῶν τῶν οἰχείων τοῖς σοφιστιχοῖς συλλογισμοῖς. προσεχεῖς δὲ καὶ οὐ- 

χείας ἀρχὰς λέγει τοὺς δέχατρεῖς τρόπους οἷς χρῶνται οἱ σοφισταὶ ὡς ἀρχαῖς καὶ τόποις: -- 

ἰυχία ὅτι μὲν οὖν χτλ. (p. 8,9 54.): οἱ ἀποδειχτιχοί: --- οἱ σοφιστιχοὶ εἴτε παρὰ τὸ 
τ v \ Ν σ ς ΄ > y ~ \ b) ~ 

εἴδος εἴτε παρὰ τὴν ὕλην, ἡμάρτηνται: — εἶναι. ἤτοι φυσιχῶς xat ἀληϑῶς: — 

f.479r ad χαὶ πιστοῦται τοῦτο χτλ. (8,20 sq.): τὸ τὰ χατὰ ἀλήϑειαν μὴ ὄντα τοιαῦτα 

δοχεῖν εἶναι τοιαῦτα διά τινα βραχεῖαν ὁμοιότητα: — 

ad p. 8,22 λόγων: οἱ μὲν γάρ εἰσι τῇ ἀληϑεία συλλογισμοί. οἷος 6 (corr.) ἀποδειχτιχὸς 

nat ὁ διαλεχτιχός. οἱ δὲ φαινόμενοι μὲν μὴ ὄντες δέ, οἷοί εἰσιν οἱ σοφιστιχοί. πλὴν οἱ σο- 

φιστιχοὶ συλλογισμοί, εἰ μὲν παρὰ τὴν ὕλην ἡμάρτηνται, λέγονται συλλογισμοί: εἰ δὲ παρὰ τὸ 

σχῆμα, παραλογισμοὶ τὸ ὅλον καὶ οὐ συλλογισμοί: — 

f. δϑ8ν (cf. Marcian. App. IV 8) ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐπαχοῦσαι ποϑεῖς ἐνο- 

χλήσεων, πειράσομαι χαὶ τούτων τοὺς τρόπους ὡς οἷόν τε χαὶ σαφῶς xal συντόμως σοι παρα- 
δοῦναι .... in mrg: manu recentiore παράφρασις οἶμαι τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων cf. Waitz 

Organ. I 25 et 12: “Ipsam explicationem interpres incipit a capite 19. Catalogus haec 

scholia epitomen esse dicit commentarii ab Alexandro compositi, quae quidem epitome 

ita facta,est, ut auctor quaecunque placuerint ex Alexandro descripserit ne verbo quidem 

mutato’, id quod Torstrikii notis confirmatur, qui finem huius epitomae cum Aldina 

congruere testatur omissis verbis τὸ δὲ παρὸν σόφισμα --- διάλογός ἐστιν p. 189,25—190,8. 

EscortaLensis ©—II—6 [Miller p. 156] chartaceus in fol. 5866. 
XVI inser. ἀλεξάνδρου ἀφροδισιέως ἀποσημείωσις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς 
ἐλέγχους. Inc. Διδάξας περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ ... quae Torstrik notavit, 
haec sunt: 

p- 1 in priore prooemio γοῦν et ὡς. 4 παρεδίδου || 5 ἐπεὶ οὖν || 10 οὖν om. || 19 οὐ 

habet || tov σχοπὸν εἶναι || 21 βουλομένοις || pe 2,2 μεϑόδου || ἂν om. || ὃ δυναίμεϑα. 

Pe 198,13 δεξαμένων || 14 παρ᾽ ἑαυτῶ || 15. 16 δυνατὸν ἔχειν om. 

EscorraLensis Q—I—4 [Miller p. 456] chartaceus in fol. anno 
MDXVII in Creta exaratus post Philoponi in libr. I Analyt. Prior. com- 

mentarium f. 161—228 habet Alex. in Soph. elench. ine. Διδάξας περὶ τοῦ 
dnoderxttxod ... a Torstrikio notatione non est dignatus. 

OxonrEensis Contec Novi 231 [Coxe p. 85] chartaceus in fol. 5866. 
XV—XVI [ef. Alex. in Top. p. XXXVI] f. 266" post Alexandri in Topica 
commentarium titulo omisso ine. Διδάξας περὶ tod droderxttx0d ... quinque 
paginarum photogrammata mihi praesto erant, ex quibus haec noto: 
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p. 1—2,3 δυναίμεϑα omnia eum P congruunt. 
p- 165,2 τοῦ Exove—p. 166,3 χαϑάπερ] 6 εἰ pév—8 στίχος om. || 9 πατήρ ἐστιν ἢ 

vids, οἷον ἐστὶν τὸ || 10 post καὶ add. dpa || λύειν δὲ λέγω || περὶ || 13 ἀστέρος || 15 ὅτι 

om. [ὡς om. || ante δοῦλον add. τὸν || 16 τὸ tov || 17 δὲ habet || οὗ || 20 οὐδὲν || 
22 σημαίνοντα, ὅτι te καὶ δεσπότου || 25 ἐστὶ τί τοῦδε || 28 καὶ om. || 

plus unius versus spatium || 31 περὶ || 36 πρὸς τὴν. 

post tod reliquit 

p- 197,16 —198,16 omnia cum P congruunt, nisi quod p. 197,23 in contextu τέχνη, 

in mrg. τέχνην, Pe 198,6 εὐπορείας, 7 δότος (initio versus) exhibet. 

VINDOBONENSIS phil. graec. 34 [Nessel p. 24] chartaceus forma maxima 
saec. XVI [“‘antiquus” secundum Catal.] foliorum 105. f. 1" rubro inser. 
ἀλεξάνδρου ἀφροδισέως ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους. ine. At 

δάξας περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ.... desinit f. 525) in verbis λύουσι μὲν οὖν τινες 
ταῦτα τὰ σοφίσματα χαὶ ἑτέρως (p. 161,24). f. 33" (eadem manu) ine. ἐν 

γένεσι διαφόροις. οἷον ἐπεὶ ἢ ἐπιστήμη i. e. Alex. in Top. 1 11 p. 117,25 
et subser. f. 36" τοῦ εἰς τὸ πρῶτον τῶν τοπιχῶν ἀριστοτέλους ἀλεξαάνδρου 

ἀφροδισιέως ὑπομνήματος τέλος. f. 37"—105" Νεμεσίου ἐπισχόπου, ὥς τινες 

ga’ Κυρηνείας, περὶ φύσεως avov χεφαλαιώδης. Ordo foliorum turbatus est; 
nam post f. 1 διδάξας... Κλεινία p. 1—2,24 sequitur f. 2 | tadda τὸ χρᾶσϑαι 

. τοὺς παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν i. 6 p. 26,10—28,19. ipse contuli: 

p- 1 in priore prooemio ὡς || post τὸ προβ. σόφισμα lemma περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων 
... πόρρωϑεν ϑεωροῦσιν (Arist. p. 164 490 --- 5217) || 4 παρεδίδου || 5 ἐπεὶ οὖν || 7 τὴν om. || 

χρὴ 
9 αὐτόϑι || δεῖ || 10 post σαφηνίζειν rubr. τίς ὁ σχοπὸς τῆς παρούσης πραγματείας || σχοπὸς] 

πεῖρῳ 
Σ rubr. || οὖν om. || 10 ἐπιγεγράφϑαι τοὺς || 19 οὐ habet || τὸν σχοπὸν εἶναι || βουλομένοις || 
P- 2,2 μεϑόδου παραδιδομένως (sic) || ἂν om., sed 3 δυναίμεϑα || 5 ἐν τῇ ἑαυτοῦ πραγματεία || 
7 περὶ] ἐπὶ || 8 παραδοὺς || μᾶλλον om. || λόγων || 9. 10 φιλοτιμίαι || 10 διελέγχηται || οἱ 

σ 
om. || 11 ἰατροὶ [] διδάσχου || 14 τοὺς superser. || 15 ὁποῖα om. καὶ || 10. 17 οὐδὲ || 19 πῶς || 
22 πανσοφως (ως compend.) ἀτεχνῶς || 23 βούλεται || 25 ὁμώνυμα || εἰς ἀντιφάσεις || 

26 πότεροι || 29 ἀποχρίνεσϑαι || 32 {πάλιν ἤρετο) ἐχεῖνος: {καὶ οὗτος amexpivato) || ὅτι || 
33 ἐπίσταντο || ἡ δ᾽ ὅς || pe 3,2 πλήρης om. || 3 δὲ om. || 8 διαφιλονιχοῦντες || 12 Adcewy || 
14 ὅπως ἐπάγειε τὴν λύσιν τῶ δεσμῶ || 17 ἤδη || 18 προαχϑῆναι || χρῆναι yap πρότερον 

om. || 18. 19 χρονοτριβήσαντες || 19 τοῖς ἀναγκαίοις χαὶ om. || 24 οὐ om. | 

χϑῆναι || 28 ye superser. [131 πρότερα || 32.33 τὸν χύριον συλλογισμὸν μανϑάνοντες || 33 
27 xpota- 

ἐξ dvayzaiwy || 33.34 xat προτέρων om. || 34 περὶ || 36 περὶ || γενόμενον || εὐχερῶς om. || 
Ρ. 4,1 ἦν om. 

p- 160,17 —161, 24. 19 μίαν εἶναι τὴν || 20 τοὺς om. || 22 οὐσίαν, ἐπὶ | 23 δὲ om. || 

23. 24 ἃ τῷ σ. ὑπάρχοντα || 24 δὴ || 28 ὅδε ἵππος || 32 ἀληϑῶς (sic) || Ρ». 161,1 πότε || 
ὅτι om. || ὃ πάντας || 5 προσφέρειν || ἤτοι || 6 exet || 7 ἐρωτᾶς || 11 ἀγαϑῆ ody || 
13 χαὶ om. || τὸ δὲ || 14 τοιοῦτον || χαὶ οὐκ οἷδας om. || 16 πάλιν --- ὁ χύων in ras. || 
19 ἐστὶν om. || 20 ὡς] ὅτι | 21 τὴν om. || 22 ταῦτα || ἀδιάφορα || 23 ὁ om. 

Vinpoponensis phil. graec. 69 [Nessel p. 41] chartaceus forma maxima 
saec. XVI | “antiquus” secundum Catal.] foliorum 25, “ad Joannem 
Sambucum olim pertinuit”. post Ammon. in Porphyr. Isag. [ef. Busse 
p. XL] f. 20" sine titulo ine. Διδάξας περὶ τοῦ arodetxttx0d ... desinit f. 25” 
in verbis xat ἀποχρίνεσϑαι γνόντες ody (p. 15,21), post quae reliqua pars 

Comment. Arist. II ὃ [Alexander] in Sophisticos elenchos. 
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paginae (spatium quattuor versuum) vacua relicta est. quae ipse con- 
tuli, maxime cum Vindobonensi 34 congruunt, a quo haec tantum ab- 

horrent: 

p-1 in priore prooemio ot τρόποι (post tives) om. || 9 χρὴ || 10 τίς ὁ σχοπὸς τ. π. 

zp. om. || pe 2,3 δυνάμεϑα || 11 ἰατροὶ in ras., ut videtur || διδάσχεται || 12 χρήσονται || 
at 

15 οὕτω yap || 20 σοφιστοῖς || 22 ἀποφενεται || 32 εἴρετο || 33 ἠπίσταντο || p. 3,3 δὲ 

habet || 8 διαφιλονειχοῦντες || 11 ἀγνοοῦντας || 14 ἐπαγάγοιε || 17 πραγματείαν iterat || 20 

χαλλῶς || 24 οὐ habet || 25 ὑποδείξεται || 26 πρόσληψις || 28 ἄχρηστό (sic) || 29 εἰ om. || 
32 xvptws || 35 γνωσόμεϑα || pe 491 δυνασόμεϑα || 2 σοφιστῇ || 4 αὐτοῦ || 5 τὸν --- λόγον. 

If CODICES ALTERIUS CLASSIS: 

K Parisinus 1843 [H. Omont II 151 ef. Alex. in Analyt. p. XI, in Top. 
Ρ. XVI] bombycinus quadratus saec. XIII ἢ, 335" imser. σχόλια εἰς τοὺς σο- 
φιστιχοὺς ἐλέγχους τοῦ ἀριστοτέλους ἀπὸ φωνῆς utyank φιλοσόφου τοῦ ἐφεσίου. 

inc. Ὅτι μὲν ὃ περὶ ἀποδείξεως λόγος... f. 336" —385" ᾿Δριστοτέλους σοφιστιχοὶ 
ἔλεγχοι, quos integros habet; sed commentarius iam in medio f. 5982) de- 
sinit in verbis αὐτὸς δὲ διά te βραχυλογίας [xat abscisum] τὸ φϑάσαι τὰ ἀπὸ 
τοῦ συμβεβηχότος σοφίσματα: ὧν χαὶ τοῦτο ἐστὶ χαὶ δι᾿ ἄλλων ὀνο(μά)των 

(p. 189,31—33). quae propono, contulit et descripsit C. Kalbfleisch: 

p- 1,4 παρεδίδου || 6 σοφιχῶν || τίς] τῆς || 9 αὐτόϑεν || συγγράματος || 14 σοφιστῶν || 
15 tov σχοπὸν εἶναι || 16 ἐπιγράφεσϑαι σοφιστιχοὺς || 18 τοῖς] τοι (sic) || 19 οὐ habet || 
βίου || pe 2,1 περὶ σοφιχῶν συλογισμῶν, alt. A superscr. m.! || 2 μεϑόδου || τοὺς corr. 6 τοῦ 

m.! || ὃ δυναίμεϑα ἐλέγχειν || χατηγοριχῶν] post ¢ littera deleta, ut videtur, o || 4 τρίτον || 
ὃ ἐν ταῖς αὐτῶν πραγματείαις || 7. 8 διαλέγεται] διαλεχτιχοῦ || 8 λόγων || 10 διελέγχεται || 

11 ἰατροὶ || 11. 12 δηλητηρία || 12 τούτοις corr. 6 τούτους m.! || χρήσονται || 18 βλεφερὰ 

ut videtur pr., corr. m.! || ταῦτα om. || 14 ἐγγυμνασϑέντες, τες compend. || 15 λαβόντες 
pr., corr. m.? || zat ποῖα || 16 σοφιχῶν || 16. 17 οὐδὲ || 18 τοὺς] τοῦ || 19 εἴδους || πῶς || 
22 σοφιχὴν corr. e σοφὴν m.! || mavodows ἀτεχνῶς || 23 Bobrectar || ταύτην τὴν μέϑοδον 

χαὶ αὐτὸς [ 25 ὁμώνυμα || εἰς ἀντιφάσεις || 26 οὕτω] ἅτε || πότεροι || 27 πρῶτον || 28 
παρεϑάρυνε, alt. p supra scr. m.! || 29 ἀποχρίνασϑαι || 30 ἄρα pr., corr. m.! || 32 ὅτε || 33 

͵, ἐπίσταντο || ob δῆτα ἔλεγεν οὗτος || p. 3,1 τὸ ἐναντίον] ὁ é corr. m.! || 2 οὗτος] o prius ex to 

curr. m.! || 4 ὡς εἴπομεν || 7 et 8 σοφισμάτων || 12 συνιστῶν || Adcewy || 14 ἐπάγει || 16 ἀμ- 
φισβητεῖται] 8 supra scr. m.! || 18 πυϑανοῖς || 21 συντεϑεῖσα || 23 προσβαλεῖν post ἐνδόξοις 
collocat || 24 ἐνσχενθεῖσα (sic), v prius e o corr. m.! || γὰρ] y e ὃ corr. m.! || προλη- 
φϑεῖσα || ὑποστήσεται || 25 ἀληϑῆ || καὶ alt. compend. superscr. m.! || 27 προσταχϑῆναι || 
29 ἔτει || 30 τἀληϑῆ] τε ἀληϑῆ, ut videtur || 31 προτέρα || 32 χυρίων pr. || 32. 33 μα- 
ϑόντες (a supra scr.) συλλογισμόν || 33 ἐξ ἀναγκαίων || 34 περὶ || σκόλου || p.4,1 ao 
(sic) || 1. 2 προσλαβεῖν τοῖς σοφιστικοῖς pr., corr. τη. || 2 διδάσχει corr. non liquet unde 
m.! || 4 αὐτοῦ || 5 εἰρήχειμεν. 

post p. 4,5 sic pergit: Περὶ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων χαὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγ- 

ywv ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλ᾽ οὐχ ἐλέγχων λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώ- 
τῶν (lemma ut semper rubrum). ‘O (om. 1,8) ἐριστικὸς (6p. QR) λόγος ὡς (καὶ add. La) 

ἐν τοῖς τοπιχοῖς ἐπεσημήνατο ὁ (ὃ om. LaQRV) ἀριστοτέλης (ἀρ. om. LAV) xai πλάτων ἐν τῶ 
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εὐθυδήμω ὁ αὐτὸς ἐστὶ τῶ σοφιστικῶ ἐλέγχω. ἐπιγέγραπται δὲ σοφιστιχὸς ἔλεγχος (σοφιστιχοὶ 
ἔλεγχοι QR), οὐχ ὅτι τοὺς σοφιστὰς ἐλέγχει (ἐλέγχουσιν QR), ἀλλ᾽ ὅτι διά τινος τῶν τρόπων 

ods (ὧν ut videtur Q) παραδίδωσιν (παραδώσει LaQR) ἐλέγχειν δοχοῦσι (δοχοῦσιν ἐλέγχειν 

LaQR) τοὺς ἀπείρους τῆς συλλογιστιχῆς μεϑόδου. χαὶ ἔστιν ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ βιβλίου οὐ τῆς 

ἀντιλογίας ἀλλὰ τῆς συστάσεως: ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ γνώσει τοῦ δεσμοῦ, ὡς ἐν τοῖς μετὰ τὰ 

(τὰ om. 4) φυσικὰ λέγεται, ἡ λύσις ἕπεται, οὕτως καὶ ἐν τῇ γνώσει (τοῦ δεσμοῦ --- γνώσει 

om. [,3) τῆς συστάσεως ὁ ἔλεγχος. εἰπὼν δὲ (δὲ om. V) περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων ἐπήγαγε καὶ 
τῶν φαινομένων ἐλέγχων ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἐκ παραλλήλων (παραλλήλου QRV) τὸ αὐτὸ ϑείς 

ταυτὸ (ταυτὸν QR) γάρ ἐστι σοφιστιχὸς (συλλογιστιχὸς V) ἔλεγχος καὶ φαινόμενος ἔλεγχος" κοινῶν 

(κοινὸν QRV, te ν corr. 91) γὰρ πάντων τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων τὸ φαίνεσθαι. χαὶ τούτων τὴν 

διαίρεσιν ποιεῖται λέγων" οἱ μὲν γὰρ εἰσὶ συλλογισμοί, οἱ δὲ δοχοῦσι (δοχοῦσιν εἶναι QRV). συλλο- 

γισμοὶ μὲν οὖν εἰσι (εἰ corr. Q') σοφιστιχοὶ (χαὶ add. QR) οἱ τὸ σχῆμα (μὲν add. QV) ἔχοντες 

ὑγιὲς τὰς δὲ (δὲ τὰς Q) προτάσεις ἢ τὴν πρότασιν ψευδεῖς. φαινόμενοι δὲ οἱ τὸ σχῆμα οὐχ ὑγιὲς 
ἔχοντες (ἔχ. om. QRV) τὰς δὲ (δὲ τὰς Q) προτάσεις (ἔχοντες add. V) ποτὲ (ὁτὲ QRV) μὲν 

᾿ἀληϑεῖς ποτὲ δὲ (ὁτὲ QRV) ψευδεῖς. τοῦ δὲ ἐλέγχου μέρη εἰσὶ (εἰσὶ om. QR) δεχατρία (ιγ΄ 

QR, y corr. Q'), ἕξ (ξ e v corr. Κ) μὲν περὶ (παρὰ QRV) τὴν λέξιν, ἑπτὰ δὲ περὶ (παρὰ QRV) 

τὴν διάνοιαν" ods αὐτὸς ἔξω τῆς λέξεως καλεῖ. xal ταῦτα τὰ ιγ΄ δὶς παραδίδωσι, πρῶτον μὲν 

λέγων πῶς ἀπατῶσιν (-- οὔσιν V) οἱ σοφισταί, ὕστερον δὲ λύων αὐτά. ἀρξάμενοι (--ος V) 

κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων (τρόπων R). φύσει δὲ (δὲ om. QRV) πρῶτα λέγει (λέγοι QR) 

ἂν 7) “τὰ κοινά: κοινὸν δὲ (γὰρ V) ἐν (ἐν οἴη. QR) τούτοις ὁ συλλογισμός, οὗ τέσσαρα ἑξῆς (ἐξ 

ἧς K) φησιν (φ. ἑ. QRV) εἶναι τὰ γένη" ἢ φύσει πρῶτα (σ ἀρχὰ delevit K) λέγοι ἂν (ἂν supra 

ser. R!) τὰς οἰχείας ἑκάστου ἀρχάς. καὶ ὥσπερ φύσει πρῶτα χαὶ ἀρχαὶ (ἀσυλλόγιστα QR) τῆς 

γεωμετρίας εἰσὶ σημεῖα χαὶ γραμμαὶ καὶ χύχλοι καὶ τὰ τοιαῦτα, οὕτω χαὶ τῆς σοφιστιχῆς 
petdoov ἥ τε διαίρεσις ἣν (ὃν QR) λέγει καὶ τὸ δεῖξαι ὅτι ἔστι τοιοῦτον εἶδος λόγου χαὶ (τὸ 

add. QR) ὅτι προαιροῦνταί (o prius corr. Q') τινες αὐτὸ μετέρχεσθαι (μετιέναι QR), καὶ 

τίνα ἐστὶ Ge ἃ μετίασι χαὶ ζητοῦσι τοὺς τοιούτους λόγους, ὅτι διὰ πλοῦτον καὶ χρηματισμόν. 
(8 mrg. K) Ὅτι μὲν οὖν οἱ μὲν (μὲ K) εἰσὶ (om. Q) συλλογισμοί, οἱ δ᾽ οὐχ ὄντες 
δοχοῦσι, φανερόν. []ροϑέμενος λέγειν περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων (ἐλ. om. QR), οἱ 

ἦσαν φαινόμενοι ἔλεγχοι, πρῶτον διὰ βραχέων ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς (ἡμᾶς om. R, περὶ add. QR) 
τῆς διαιρέσεως αὐτῶν περὶ ἧς (χαὶ add. QR) ἐν tH πρώτω τῶν τοπιχῶν εἶπε: τῶν γὰρ 

σοφιστιχῶν ἐλέγχων οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοὶ ἐκ φαινομένων χαὶ (xaiom. QR) ἐνδόξων (ἐ corr. 

K!), ὡς ἐχεῖ εἶπεν (ὡς --- εἶπεν om. QR): οἱ δὲ φαινόμενοι συλλογισμοὶ οὐκ ὄντες δέ (δέ om. 

QR). καὶ πιστοῦται τοῦτο (τ. om. QR) διὰ τῆς ἐπαγωγῆς λέγων: ὥσπερ γὰρ (xal add. R) ἐπὶ 
τῶν ἄλλων (τοῦτο add. QR) γίνεται διά τινος ὁμοιότητος (—as 9), οὕτως (om. QR) xat ἐπὶ 

τῶν λόγων, τουτέστιν ὡσαύτως ἔχει xat ἐπὶ (ὡσαύτως --- ἐπὶ om. QR) τῶν συλλογισμῶν (ὡσαύτως 

ἔχει add. QR). καὶ τίνα τὰ ἄλλα χκαταριϑμεῖται (λέγων add. QR): — [ine. f. 336 in K, 

in quo hinc commentarius Aristotelis textui circumscribi solet] ( mrg. K) zat γὰρ thy 

ἕξιν (τὴν add. QR) τοῦ σώματος οἱ μὲν ἔχουσιν εὖ: οἱ δὲ φαίνονται φυλετιχῶς (φιλετιχῶς 

Q: φυλεχτιχῶς R) φυσήσαντες καὶ ἐπισχέψαντες (ἐπισχευάσαντες QR) ἑαυτούς + ἐπεὶ (ἐπειδὴ 

QR) γὰρ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὥσπερ ἀϑηναῖος (ἀϑήναιος QR) ἐν τοῖς δειπνοσοφισταῖς (δειπνησοφι- 

στιχοῖς Q: δειπνοσοφιστιχοῖς R) καὶ πρόχλος ἐν τῇ τῶν ἑορτῶν ἀπαριϑμήσει ᾿εἰρήχασι, τὰ ἱρεῖα 

(ἱερεῖα QR) ἐφυσᾶτο ὥστε φανῆναι ἐν ταῖς ἑορταῖς πίονα, οὕτως ἐκ μεταφορᾶς τούτων χαϑόλου 
φυλετιχῶς (φιλετικῶς Q) πεφυσῆσϑαι λέγεται (λέγονται QR) οἱ μὴ δι᾽ ἀσχήσεως μηδὲ εἰς 
ἀλήϑειαν ἢ τὰ σώματα ἢ τὴν τέχνην μεγάλοι (oc in ras. K!) ἀλλὰ διά τινων ἐπιτεχνήσεων, 

οἱ μὲν τὸ σῶμα (τὰ σώματα QR), οἱ δὲ τοὺς λόγους δειχνύναι πειρώμενοι, ὅπερ οὐχ ἔστιν 

(εἰσίν QR). ἥπερ (ὥσπερ QR) οὖν ἐπὶ τούτων, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν συλλογισμῶν 

nar ἐλέγχων (χαὶ ἐπὶ τῶν ἐλέγχων χαὶ ἐπὶ τῶν συλλογιστιχῶν ἐλέγχων QR) οἱ μὲν (χαὶ add. 

Q) εἰσίν, οἱ δὲ (εἰσὶ χαὶ QR) φαίνονται καὶ συλλογισμοὶ χαὶ ἔλεγχοι: ὥσπερ οἱ τὴν ἕξιν εἰ 

ἔχοντες (ἔχοντες εὖ QR). οἱ δὲ φαίνονται μέν, οὐχ εἰσὶ δέ, ὥσπερ οἱ χομμώσαντες ἑαυτοὺς 

Ν 

φαίνονται μὲν χαλοί (φαίνονται μέν, οὐχ --- καλοί om. QR), οὐχ εἰσὶ (μὲν φαίνονται add. QR) δέ, 

διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν ἀχουόντων" οἱ γὰρ ἄπειροι ὥσπερ ἂν (χαὶ add. R) ἀπέχοντες πόρρωϑεν 
B® 
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ϑεωροῦσιν. ὡς yap οἱ ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος ὁρῶντες (ϑεωροῦντες QR) Ex τινος βραχείας 

ὁμοιότητος (τὸν add. QR) μὴ σωχράτην σωχράτην οἴονται χαὶ τὸ (τὸν QR) μὴ ἄργυρον 

ἄργυρον, οὕτω χαὶ οἱ ἄπειροι τῆς συλλογιστιχῆς μεϑόδου ἐλέγχους εἶναι ἡγοῦνται χαὶ συλλο- 

γισμοὺς ἀπό τινων μιχρῶν ὁμοιοτήτων τοὺς οὐχ οὕτως ἔχοντας. (fF K, cui cruci in 

Arist. textu altera respondet) 6 μὲν γὰρ συλλογισμὸς (ἐστι add. QR: συλλογισμός ἐστι 

bis R) λόγος ἦν (ἣν om. QR) ἐν ὦ tedévtwy τινῶν ἕτερόν τι συμβαίνει διὰ τῶν χειμένων" 

ὁ δὲ ἔλεγχος συλλογισμὸς μετὰ ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος τουτέστι συλλογισμὸς (τῶ συλ- 

λογισμῶ QR) προσειληφὼς (τ pros K) τὸ συμπέρασμα ἔχον (ἔχει QR) ἀντίφασιν (φ corr. Q') 

εἴ τε πρός (εἴ τε πρός K: εἴς Q: 5 fere litt. perierunt in R) τινα κειμένην πρότασιν, ἤτοι δι᾿ 

ὁμολογίας τινὸς εἰληυμένην ἢ καὶ διὰ συλλογισμοῦ δεδειγμένην. οἷον εἰ (εἰ om. QR) κείμενον 

(ἐγχείμενον QR) 7 τὸ μηδὲν εἶναι xaxov αἱρετὸν (sequentia usque ad xaxov αἱρετὸν om. QR) 

ἢ ἁπλῶς τεϑὲν ὡς ἐναργὲς ἢ χαὶ διὰ συλλογισμοῦ δειχϑέν ἣν (Ὁ) yap λάβη τις μηδὲν εἶναι xaxdv 

αἱρετόν, πῶς (πᾶν QR) δὲ ἀγαϑὸν αἱρετόν, ἔχοι (ἔχει QR) ἂν δι᾿ αὐτῆς (αὐτῶν QR) δεδειγμένον 

ἐν δευτέρῳ σχήματι τὸ (ὅτι QR) μηδὲν εἶναι χαχὸν ἀγαϑόν. εἰ οὖν τις ἐνίσταται πρὸς τὸ 

συμπέρασμα λέγων εἶναι τοῦτο ψεῦδος, δώσει ἂν τὴν ἀντίφασιν τοῦ συμπεράσματος τὴν ὅτι 

ἐστί τι (τι corr. Q) ἀγαθὸν χαχόν: εἰ δή τις τούτου χειμένου προσλάβοι ὅτι πῶς (πᾶν QR) 
ἀγαϑὸν αἱρετόν, συνάξοι (συνάξει QR) ἂν ἐν τῶ (τῶ om. QR) τρίτω σχήματι τὶ χακὸν αἱρετὸν 

εἶναι. εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο χαὶ (χαὶ om. Q) ἔλεγχος τῶ ἀντίφασιν εἶναι τοῦ φϑάσαντος ὡμολογῆσϑαι 
(ὁμολογεῖσϑαι QR) τοῦ μιηδὲν elvar xaxov αἱρετόν. συλλογισμὸς μὲν οὖν χαὶ ἔλεγχος τοιοῦτόν 
(τοιοῦτος Q) ἐστι. οἱ δὲ (τοῦτο add. NQR) φησὶ (φημὶ R: compend. Q) ποιοῦσι μὲν οὐδαμῶς 

τοῦτο (τ. om. NQR), δοχοῦσι δὲ (μὲν 9) τοῦτο (om. NQR) ποιεῖν διὰ πολλὰς αἰτίας, λέγων 

αἰτίας (om. Q: ante λέγων colloc. NR) τοὺς ty τρόπους, ὧν ἕνα (ἕνεχα R) φησὶν εἶναι (εἶναι 

om. NQR) zat δημοσιώτατον τὸν διὰ τῶν (τὸν R) ὀνομάτων, λέγων ἐχ (διὰ QR) τῶν ὀνομάτων 

ἤτοι (ἢ NR et ante ras. 2—3 litt. Q) τὸν (ὁ corr. Q') ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ἢ τὸν ex τῆς ἀμφι- 

βολίας (ἀμφιβολίας --- dpwvuptas NQR) ἢ τάχα (τ. om. N) καὶ ἀμφοτέρους (συναμφοτέρους R). 
ἐπεὶ (ἐπειδὴ NQR) γὰρ οὐχ ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα διαλέγεσθαι. εἰπὼν (γὰρ add. 

NQR) ὅτι εὐφυέστατος καὶ δημοσιώτατος τόπος ἐστὶν ὁ διὰ τῶν ὀνομάτων τὴν αἰτίαν τούτου 

ἐπάγει λέγων ἐπεὶ (ἐπειδὴ NQR) γὰρ ἐν ταῖς διαλέξεσιν οὐ τοῖς πράγμασι χρώμεϑα (οὐ --- χγρώμεϑα 
ante ἐν colloc. NQR) ἀλλὰ τοῖς τούτων σημαντιχοῖς ὀνόμασι, τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ὀνομάτων 

μεταφέρομεν ἐπὶ τὰ σημαινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν: ὧν γὰρ ἕν ὄνομα χαὶ ταυτὸν συμβέβηκεν εἶναι, 

τούτων χαὶ τὴν οὐσίαν xat τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν (εἶναι add. NQR) νομίζομεν διὰ τὴν τοῦ 

ὀνόματος ταυτότητα. διὸ χαὶ οὕτως ἐρωτῶσιν" οὐχὶ ὁ πλάτων ἄρρην ἐστί; (ναί add. NQR) 

οὐχὶ ὁ ποταμὸς ἄρρην ἐστίν; (ναί add. NQR) 6 πλάτων ἄρα ποταμός ἐστιν. εἰπὼν δὲ ὅτι 

τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἡγούμεϑα συμβαίνειν ἐπήγαγε: χα- 

ϑάπερ ἐπὶ τῶν ψήφων τοῖς λογιζομένοις" τὸ δὲ οὐχ ἔστιν ὅμοιον. ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν: τοῦ 

ἀριϑμοῦ τὰ συμβαίνοντα ἐπ᾽ αὐτοῦ -- εἶναι (= p. 12,29—33. post 29 ἀληϑὲς add. ἐστιν 
NQR || post 80 ἄρτιον add. ἀριϑμὸν Καὶ || 32 τῶν ὄντων K || εἰ γὰρ omisso οὐ Q || post 
τὸ add. δὲ KNQR || 33 ἀνάγκη Καὶ: ἀνάπαλιν NQR || δίωνα corr. Q! || ὅστις K: 6 NQR). 
τὰ μὲν yap ὀνόματα πεπέρανται (v ex σ corr. K!) χαὶ τὸ τῶν λόγων πλῆϑος (xat — πλῆϑος 

iterat Κ)" ἐπεὶ γὰρ (ἐπειδὴ NQR) τὰ στοιχεῖα τῆς (τῆς om. NQR) ἐγγραμμάτου (ἀγραμμάτου Q) 

φωνῆς πεπερασμένα, ἀνάγκη χαὶ τὰ ἐκ τούτων ὀνόματα πεπερασμένα τυγχάνειν: τὸ γὰρ (δὲ 

NQR) ἐχ πεπερασμένων συγχείμενον χαὶ αὐτὸ πεπεράνϑαι ἀνάγκη. εἰπὼν δὲ ὅτι οὐχ ὅμοιον 

ἐστὶ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ (te add. NQR) τῶν πραγμάτων καὶ (ἐπὶ add. NQR) τῶν ἀριϑμῶν, τὴν 

αἰτίαν τούτων (τ. om. NQR) ἐπάγει δυνάμει λέγων (A. ὃ. NQR): ἐπεὶ καὶ ὁ ἀριϑμὸς --- γίνεσϑαι 

(= p. 13,14 -- 20. 15 χαϑὸ ἀριϑμητὸν Q || 16 πέμπτου Q || 17 εἰσι om. KNQR || post 
ἀριϑμὸν add. τυγχάνουσι Καὶ: τυγχάνει NQR || 18 τὸ ἕν ὄνομα || 19 δὲ om. NQ: δ᾽ R || 
ὄντως K || ef μὲν iterat K: ef μὴ N || 20 ἄλλω (w ex o ut videtur corr.) Κα: ἄλλα ut 
videtur Q || μετάγει KQ: μετάγοι R: ἐπάγει N || δόξη NQR || 6 om. NQR). 

post p. 48,27 φαντασίαις haec habet: περὶ δὲ tod λόγου (μελίσσου add. QR) οὗπερ ἐνταῦϑα 

ὁ ἀριστοτέλης μέμνηται τοῦ ἕν τὸ Ov χαὶ (χαὶ om. Q) ἄπειρον συνάγοντα (συνάγοντος QR) 

εἴρηται μὲν πολλὰ χαὶ χαλὰ χαὶ (χαὶ om. QR) ἐν τῶ πρώτω τῆς φυσιχῆς ἀχροάσεως τῶ 
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φιλοσοφωτάτω σιμπλιχίω καὶ ϑεμιστίω xat φιλοπόνω καὶ τοῖς ἄλλοις ual οὐ Gel pe περὶ 

A 

τούτου πλέον τι λέγειν éxelvwy (ἐχείνου Q: compend. R). τέως δὲ τὸ χεφα τῆς παραγωγῆς 

ἣν ὁ μέλισσος ποιεῖται, παρὰ τὸ ἑπόμενον ἐστίν. ἔλεγε γὰρ εἰ τὸ γεγονὸς (γεγονὼς Q) ἀρχὴν 

ἔχει, καὶ τὸ ἀρχὴν ἔχον (ἔ. ἀ. QR) γέγονεν, ὅπερ ἐστὶ ψεῦδος ὡς εὐϑὺς μετ᾽ ! ὀλίγον τῇ ἀρχῆ 

τῇ ἃ (pet ὀλίγον τοῦ α΄ βιβλίου QR) τῆς φυσιχῇς ἀχροάσεως δείχνυται. 

f. 344 post τὰ μὲν οὖν λεγόμενα οὐκ ἂν ἄλλως οἶμαι ἔχη: κατὰ δὲ τὰ (τὴν λέξιν 

τὴν ἐὰν οὖν χτὰ. QR) i. 6. p. 52,4 sic pergit nullo spatio relicto: οἱ φαινόμενοι συλ.- 

λογισμοὶ γίνονται: ταῦτα δ᾽ ἐστὶν οἱ εἰρημένοι Sexatpets τρόποι" δῆλον ὡς ἔχομεν κτλ. 1. 6. 

p. 10,1454. 

f. 345v— 350r sparsa quaedam scholia continent, velut f. 546 ad p. 168421 ἀσυλλό- 

γιστοι δὲ ἦσαν οἱ μὴ éx τῶν χειμένων συνάγοντες τὴν ἀντίφασιν .. ἑπόμενον 1. 6. p. 55,27— 

29 (28 παραλογισμοὶ om., 29 χαὶ utrumque ow.) 

et f.346¥ ad p. 168438 sq. οὐ γὰρ εἰ τούτων ὄντων: ἤτοι οὐ yap εἰ σωχράτους ὄντος 
- διαχριτιχὸν ὄψεως i. 6. p. 59,11—14 (18 τούτου pro τοῦ χρώματος). 

f. 350¥— 358r iterum commentarium continuum praebent. ἔτ ὁδτ post εἰδὼς ὁ ἐριστι- 

χὸς i.e. p. 97,28 nullo spatio relicto haec habet neglegentius scripta: εἰς δὲ τὸ μῆχος τοῖς 

προειρημένοις στοιχείοις χρηστέον" ὅτι μὲν στοιχεῖα χαὶ ἀρχὰς .. πρὸς ὀργὴν διαλέγεται 1. 6. 

p. 109,23 — 110,11. 

f. 358% — 362 scholiis vacant. f. 362¥ denuo commentarius continuus incipit et usque 

ad f. 382¥ pertinet. 

p- 158,3 — 160,25 (f. 375"). 5 ἀλλ᾽ ὅτι πέπωκεν bis, semel deletum || 6 δὲ om. || 8 
ὃ utrumque om. || 10 μή τις εὗρε || οὐδὲ || 12 ἤτοι] εἴ τι || 18 τὸ μὲν τό, τόδε || 14 ἔτι 
— 18 om. || 19 post αὐτὸν add. καὶ τοὺς χαϑέχαστον || 21 οἷον] οἱ || 22.23 καϑέχαστόν || 26 

περιπατεῖν || 28 ἐστι om. || πῶς -- 90 τὸ δὲ om. || 30 post ὁμοίως add. δὲ || 31. 32 πρὸς 
i 

0 
- καὶ] τοῦτο || 35 αὐτο sic || διότι οὐχ ἔστι] διὰ τὸ μὴ εἶναι || οὐσίαν || p. 159,1 ὁ habet || 

2 ὡς --- κορίσχκου om. || ὃ tva—6 φησὶν om. || 7 δυ- 

“ 

περιπατῶν || post σωχρ. add. χαὶ | 
νάμει ----λέγων] ἴσον ἐστὶ τῶ || τοὺς || 10 αὐτόν: to δὲ || 11 post αὐτῷ add. λέγων || 

χρῆσϑαι om. || 11. 12 χατασχευάζει --- τοῦ] ὁμοίως δὲ xat τὸ || 13 οὐδὲ γὰρ || 14 δηλονότι] 
ἴσον ἐστὶ τῶ || ὁ alt. habet || 15 τὸ δὲ] ὥσπερ zat... (evan.) || 17 οὐσία ἀλλὰ ποιὸν || 
post ἕτερον add. μὲν || 18 ὥστε --- 0 φημι] οἷον εἰ ἔυιψψυχον συμβαίνει λέγειν ἀποφήσαντα μὴ 

εἶναι δηλοῦν ὅ ἐστιν ἄψυχον: τὸ λεγόμενον ἐστὶν || 31.32 ἀποφήσαντα εἰπόντα || 33 εἰπὼν || 

pe 160, 1 δὲ om. || ῥητέον ὅτι || 2 ἀλλὰ --- 9 οὐχ ἔχει om. || 10 τὸ λεγόμενον] τοῦτο || ἐστὶν] 
φησὶν || 11 ὅτι om. || 12 τούτω || ἠρωτήμεϑα || 13 ἑνιχῶς post 14 εὗρεν collocat || 15—22 

οὖσαν om. || 22 φησίν om. || 28 ὃ --- ἐστιν om. || 23. 24 ἃ --- ὑπάρχοντα ἀληϑεύονται || 24. 
25 φημὶ --- πράγματι om. — pe 165, 28 χαὶ --- 82 ἐστι om. (f. 376%). 

Paristnus 2019 [H. Omont IL 180] bombycinus forma minore saec. XIV L* 
f. 206" inser. tod ἐφεσίου εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους. inc. ’Eptotixo¢ λόγος. ὡς 
χαὶ ἐν τοῖς τοπιχοῖς ἐπεσημήνατο ... quae inde ab infimo f. 227" sequuntur, 

et scriptura et atramento ab antecedentibus differunt. desinit f. 235° in 
verbis ἀλλὰ μὴν τούτων οὕτως ἐχόντων ... τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην εἶναι [p. 120, 

5—10.6 ante ὑγιεινοῦ add. xat | χαὶ alt. om. || 1. 8 εὐφυλαχτότερον — 7 av- 
τίφασις propter homoeoteleuton om.]. τὸ δὲ ἐν τοῖς ἐλέγχοις ἀντὶ tod ὅτε 

ἐλέγξαι βουλόμεϑα [p. 120,4. Ὁ]. contulit C. Kalbfleisch initium usque ad 
τῆς συστάσεως 6 ἔλεγχος et sequentium scholiorum prima verba cum Kk, 

ubi varietatem notavi. ef. etiam Waitz Organ. I 75. 

Parisinus 1918 [H. Omont II 193] bombycinus forma media saec. XIV Ὁ 
inser. f. 174" ἐξήγησις ἐφεσίου τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. ine. “O δριστιχὸς 
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λόγος, ὡς ἐν τοῖς τοπιχοῖς éxeonuyvato. desinit f. 194" in verbis πρῶτον 
μὲν οὖν ἐχ τοῦ πυνϑάνεσϑαί πως: — πρῶτον μὲν ἀπὸ τοῦ ἐρω(τᾶν) χρυπτιχῶς 

\ \ ‘¢ { \ ΄ ξ 4 : » YY Qt ΄ 

χαὶ μὴ προτίϑεσϑαι τὸ πρόβλημα ὡρισμένον" οἷον εἰ τις ϑέλων χατασχευάσαι 

(κα)λὸν τὸ ἐν ἀγορᾷ (γήρα N) συνουσιάζειν, ἣ ἐπιχρυπτιχῶς ὃ (οὖχ ἁπλῶς 

add. R, ἁπλῶς N) ἐστὶ χαλόν, χαὶ πῇ οὐχ ἔστι χαλόν (χαὶ --- χαλόν om. Ν)" εἶτα 
τοῦτο διδόντος τοῦ ἀποχρινομένου χατασχευάζει ὃ βούλεται (p. 100, 8ὃ--- 12). 

contulit C. Kalbfleisch ef. K. 

Parisinus 1897 A [H. Omont II 160] bombycinus forma media saec. 
XIII inser. f. 236" ἐξήγησις ἐφεσίου τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. ine. ‘O ὁδριστιχὸς 

λόγος ... desinit f. 251" in verbis iisdem atque NQ.  subser. rubris litteris 
τέλος σὺν ϑεῶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων | ἡμίσεως [hoe quoque rubr., sed non 
eodem colore]. codex lepide scriptus est; lemmata inde ἃ f. 243" rubro 

picta sunt. sed multa tineis corrosa sunt, foliorum 249—251 inferiores 
partes misere laceratae sunt. contulit C. Kalbfleisch ef. K. 

Escor1ALEnsis D—II—10 [Miller p. 172] bombycinus quadratus saec. 
XIII secundum Catalogum, XIV secundum Torstrikium, qui nonnulla (ot 

δὲ τοῦτο, φησί, ποιοῦσι --- ἔλεγχος γίνεσϑαι ef. K) e codice descripsit, egregie 

exaratus, sed humore ita affectus, ut partim legi non possit. f. 1" inser. 

᾿Εφ(εσίου) ἐξήγησις τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. ine. “Ὁ δριστιχὸς λόγος, ὡς ἐν τοῖς 

τοπιχοῖς ἐπεσηυήνατο.... desinit f. 11” in iisdem verbis atque QR ef. Q. 

Vaticanus 1770 [Brandis 1. 6. p. 62 nr. 72] chartaceus forma maxima 

saec. XVI ἢ 1" inser. tod ἐφεσίου ets τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους τοῦ ἀριστο- 

τέλους. inc. Ὅτι μὲν ὃ περὶ ἀποδείξεως λόγος... inspexit Η. Graeven: 
Ω pe 1,2. ὃ πραγματείας ἁπάσης || 4 παρεδίδου || 7 ἔλαχε || 8 ἐπιγράφεται | 9 αὐτόϑεν || 

χρὴ om. spatio relicto || 12 xat om. spatio relicto || λογικῆς || 14 στοχασμοὶ γενικοὶ, β, ἃ 

supra scr. || 15 παρούσης om. || 16 ἐπιγράφεσϑαι σοφιστιχοὺς || 20 post μᾶλλον add. 
εἶπον. 

post pe 4,5 haec habet: ἀριστοτέλους σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι: (rubr.) Περὶ δὲ τῶν σοφιστι- 

χῶν ἐλέγχων ... λέγωμεν. “O ἐριστικὸς λόγος, ὡς ἐν τοῖς τοπιχοῖς ἐπεσημήνατο ... (contulit 
H. Gr. usque ad τῷ σοφιστικῶ ἐλέγχω et εἰπὼν ... ἑξῆς εἶναι τὰ γένη ef. K). 

p- 1917. 10 --198,10 (f.110v). 15 lemma continuat usque ad τοῖς μανθάνουσι παρ᾽ 

αὐτῶν (p. 18422) || 17 xadet || 18 ante yopy. add. tod || 19 tov tod πλάτωνος ||| 21. οἱ 
éx τῆς] καὶ || 22 τὰ -- δῆλα om. || 23 lemma continuat usque ad πολλὴν ἔχειν χάριν || 

ἀπὸ τῆς || 24 ἐστὶ om. || 26 τρόποι || xat alt. om. || 27 τῆς om. || συλλογίζεσϑαι || 
δῆλον || pe 198,1 xat om. || 4 et 7 ἀπὸ τῆς || 8 ἀποδειχνύναι || 9 διὰ τῆς || σημαί- 
ναντες, yp. συνάγοντες mre. || 11 ϑαρρούντως || 15 δυνατὸν om. || 16 subscr. τέλος xat 
τῷ ϑεῶ δόξα: — 

Mosqurnsis 313 [Accurata codd. Gr. mser. bibliothecarum Mosq. sanc- 

tissimae synodi notitia et recensio ed. Chr. Fr. de Matthaei p. 205—206] 
foliorum 435 “fuit in monasterio [berorum”. pars prior saec. XVI exa- 
rata est, pars posterior bombycinus saec. XV ine. f. 295. inser. f. 420 
᾿ΕΒφεσίου ἐξήγησις τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. ine. ᾿ Οριστιχὸς λόγος, ὡς ἐν τοῖς 

τοπιχοῖς ἐπεσηυήνατο ... 
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III CODICES TERTIAE CLASSIS: 

Paristnus 1972 [H. Omont If 173], olim Mediceus, bombycinus 
forma maiore saec. XIJI—XIV f. 654’—769" et qui ex eo nitide et 

aequabiliter descriptus est CorstintAnus 157 [H. Omont III 145 ef. etiam 
Alex. in Top. p. XL] membraneus forma maxima paulo recentior f. 525" 

—614" Sophisticos elenchos continent cum scholiis, quorum maiora litte- 
ris, minora in margine ascripta signis ad Aristotelis verba interpretanda 
relata sunt. haec scholia, quorum plurima item atque in Topicis Leonis 

Magenteni esse e Coisliniano 167 (saec. XIV) apparet, C. Kalbfleisch in 

usum nostrum e Paris. 1972 aut transscripsit aut contulit et, ubi is mu- 

tilatus est, velut in fine, e Coisl. 157, qui prorsus cum illo congruit, 
ut hune eadem nota significaverimus. initium commentarii (p. 1,2—5,24 

Ἁ 

ἐλέγχονται) inscribitur’) προλεγόμενα εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους: of μὲν, 
ὅτι τοῦ ἐφεσίου: οἱ δὲ, τοῦ ψελλοῦ: 

post p. 9,24 ἐλέγχονται inscr. ἀριστοτέλους σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι .. τὰ πράγματα ἣ πάντη 

ἀχηϑῆ εἰσιν ἢ πιϑανά ... ἀλλ᾽ ἵνα ἡμεῖς μὴ παραλογιζώμεϑα παρὰ τῶν σοφιστικῶν +. σοφι- 
στιχοὶ δὲ ἔλεγχοι ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον... τούτου χάριν διδάσχει περὶ τῶν σοφιστιχῶν 
ἐνοχλήσεων .. (Leo Mag.) 

Po 5531—33 οὔ φησιν --- γέγονεν] τοῦτο γὰρ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τὸ σόφισμα γίνεται" 

ἀποχριϑέντος μέν τινος τὸ οὔ" ἐπενεγχόντος δὲ τοῦ ἐρωτῶντος ξύλα χαὶ λίϑους καὶ τοιαῦτα. 

p- 6,2 —7.8 εἶτα χαταφήσομεν --- py συνωνύμου]} οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ (τὸ add. O) πρᾶγμα 
ἐποιήσατο τὸν ἔλεγχον: ἀποδοὺς τὸν ποιοῦντα κύνα τὰ καύματα" πρόσχειται τὸ (τὸ om. 0) 

καὶ ὀνόματος μὴ (οὐ O) συνωνύμου διὰ τὸ γίνεσϑαι πολλάχις καὶ ἀπὸ συνωνύμων ἀπάτην. 

οἷον dpa γε ζῶον περιπατεῖ; εἶτα πρὸς τὸν ἀποχριϑέντα ἐπαγάγη (ἐπάγει Ὁ) ὁ ἐρωτῶν. ὅτι 
(ὅτι om. Ὁ) ἔστι τί καὶ ἠρεμοῦν. 

ad Arist. p. 1[64420--26 περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων --- ὡσαύτως ἔχει haec scholia 

in marg. pertinent: 

τοῦτο τινὲς ἐχ παραλλήλου φασὶν εἰρῆσϑαι" ὡς πάντων τῶν σοφιστιχῶν οὐχ ὄντων χυ- 
ρίως ἐλέγχων ἀλλὰ φαινομένων cf. p. 7,4—7. 

ὡς ἐπιτοπολὺ οὕτως ὀνομάζει τὸν μὴ ὑγιῶς ἔχοντα χατὰ τὸ σχῆμα συλλογισμόν 

ef. p. 7,1—3. 

τοῦτο λέγει διὰ τὸν ἁπλῶς συλλογισμὸν ὡς γένος ὄντα τῶν λοιπῶν τριῶν. καὶ χατὰ τοῦτο 

φύσει πρότερον. οὕτω δὲ ὀφείλας ποιήσασϑαι τὴν σύνταξιν: ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν τῇ φύσει 
πρώτων" ἅ τινά εἰσι τὰ χοινά: χοινὰ δὲ ἐν τούτοις ὁ συλλογισμός: οὗ ἑξῆς φησι τέσσαρα 

εἶναι τὰ γένη cf. p. 7,16—23. 

διὰ βραχέων ἐνταῦϑα ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς περὶ ὧν εἶπεν ἐν τῶ πρώτω THY τοπιχῶν διαι- 

ρῶν τὸν ἐριστιχὸν (σοφιστιχὸν FG) συλλογισμὸν χαὶ τὸν σοφιστιχόν (ἐριστιχόν FG). ὧν ταυτῶν 

ὄντων οἱ μέν εἰσι συλλογισμοὶ ἐκ φαινομένων ἐνδόξων ὡς éxet εἶπεν" οἱ δὲ φαινόμενοι συλλο- 
γισμοὶ οὐχ ὄντες δέ. χαὶ πιστοῦται τοῦτο δι᾿ ὧν ἐπάγει παραδειγμάτων ἄγαν προσφυῶν, οὐ 

μόνον ἀπὸ ἐμψύχων χαὶ λογικῶν ἀλλὰ καὶ (ἀπὸ add. FG) ἀψύχων. ef. p. 8,16—24. 

') Prolegomena Michaelis Ephesii in Soph. el. Milleri (p. 91) testimonio continet 

etiam Escorial. 2—II—18 chartaceus in fol. saec. XV exeuntis. 
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in contextu haec sequuntur: 
ὅ. περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. ὁ σοφιστιχὸς ἔλεγχος εἰ μὲν ἡμάρτηται περὶ τὴν 

ὕλην ἤγουν τὰς προτάσεις, χαὶ ἢ ἀμφοτέρας ἔχει ψευδεῖς ἢ τὴν μίαν... οὐδὲν δὲ τούτων 

ποιοῦσιν ., (L. M.) 

β ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων. ὥσπερ πᾶσα τέχνη xal ἐπιστήμη πρῶτα 

ἔχει χαὶ αἴτια χαὶ otoryeta, ὡς ἡ γεωμετρία τὴν γραμμιήν: τὴν ἐπιφάνειαν: τὸν χύχλον" τὰ 

ἀξιώματα: περὶ ὧν πρότερον εἰπόντες οἱ γεωμέτραι, οὕτως εἰς τὴν τῶν χατὰ μέρος διδασχα- 

λίαν ἔρχονται, οὕτω χαὶ ἡ σοφιστιχὴ πραγματεία χατὰ φύσιν πρῶτα χαὶ αἰτίας ἔχει καὶ ἀρχάς" 

ἐξ ὧν πάντα τὰ σοφίσματα γίνονται (L. M.; sequentia usque ad χρηματίζεσθαι om. Coisl. 

167). χαὶ πρῶτον μὲν ἂν εἴη ἡ διαίρεσις ἣν λέγει... πρὸς τὸ χρηματίζξεσϑαι (p. 7,28 — 

8,4): τά τε περὶ τὴν λέξιν καὶ τὰ ἐχτὸς τῆς λέξεως" τίνα δὲ ταῦτα εἰσί, μετὰ -μιχρὸν μάϑης. 

ὃ μὲν σχοπὸς τῆς προχειμένης πραγματείας ἐστὶν ὡς εἴπομεν, τὸ περὶ τῆς γενέσεως xal τῆς 

φύσεως τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων διαλαβεῖν" χαὶ χατὰ πόσους τρόπους γίνεται τὰ σοφίσματα" χαὶ 

τίνων οἱ σοφισταὶ στοχάζονται «,. (L. M.) 

XY ὅτι μὲν οὖν εἰσι συλλογισμοὶ κυρίως ὡς ὁ ἀποδειχτιχὸς καὶ διαλεχτιχός" οἱ δ᾽ οὐχ 
ὄντες χυρίως συλλογισμοὶ δοκοῦσιν εἶναι συλλογισμοί, φανερόν: ὥσπερ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

πραγμάτων τῶν ἀψύχων καὶ ἐμψύχων γίνεται τοῦτο... ἰσχνοὶ δὲ καὶ πάντη ἀσϑενεῖς 

φαίνονται τοιοῦτοι .. (L. M.) 

ad Arist. p. 164a26—165a5 zat γὰρ -- ὀνομάτων margines haec praebent scholia: 

περὶ τῶν φυλῶν χαὶ τῶν ϑυσιῶν χαὶ τοῦ φυσήματος λέγουσιν ὅ te ἀϑήναιος ἐν τοῖς 

δειπνοσοφισταῖς χαὶ πρόχλος ἐν τῇ τῶν ἑορτῶν ἀπαριϑμήσει ., cf. p. 8,32 sq. 

φυλετιχῶς πεφυσῆσϑαι καϑόλου πάντες οἱ τοιοῦτοι ... ἑαυτούς .. p. 9,4—7. 

ἤγουν κατὰ τὴν ἐσφαλμένην ... τῶν γρωμάτων -. p. I, 1O—12. 

τοῦτο λέγει καὶ ἐν τοῖς δευτέροις τῶν προτέρων ἀναλυτιχῶν" πλὴν οὐχ ἔστιν ὁ αὐτὸς τῶ 
συλλογισμῶ - ἐπιπλέον γὰρ ὁ συλλογισμός ἔστι γὰρ ἔλεγχος χαὶ συλλογισμός: οὐ μὴν τὸ ἀνά- 

παλιν «. οἵ, p. 10,9---14. 

τοὺς δεκατρεῖς λέγει τρόπους δι᾽ ὧν ἀπατῶσιν «. cf. p. 11,10. 14. 

ἐπίχαιρός τε καὶ χοινὸς τοῖς πολλοῖς" χαὶ διὰ τοῦτο δημοσιώτατος: ὃς ἂν εἴη ὁ διὰ τῶν 

ὀνομάτων" ἤτοι ὁ καϑ᾽ ὁμωνυμίαν: ἢ ὁ χατὰ ἀμφιβολίαν: ἢ τάχα χαὶ ἀμφότεροι. εἴληπται 

δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῶν ἀνειμένων τοῖς ἅπασι δηυοσίων τόπων .. οἷ. p. 11,15—18. 

in contextu sequuntur haec: 

ἃ φυλετιχῶς φυσήσαντες χαὶ ἐπισχευάσαντες ἑαυτούς. ἤγουν ἐξ ἐπιτεχνήσεως τινός" 

φοροῦσι γὰρ ἱμάτια πολλά: χαὶ οὕτως δοχοῦσιν εὐτραφεῖς" εἴληπται δὲ τὸ φυλετικῶς φυσήσαντες 

ἐχ τῶν ἐν ταῖς ἑορταῖς γινομένων ... φαίνεται δὲ χαὶ δοχεῖ τοιοῦτος διὰ τὴν ἀπειρίαν zat 

ἀμαϑίαν τῆς συλλογιστιχῆς μεϑόδου τῶν ἀκουόντων .. (L. M.) 

β ὅταν οἱ ἀχροώμενοι . .. ϑεωροῦσιν .. p. 9,19—26. 

νοήσεις χαὶ οὕτω τὸ λεγόμενον" ὅτι οἱ ἄπειροι... γνώσεως .. p. 9,27—30. 

o7| I οἱ yap ἄπειροι... δοχοῦσιν εἶναι τοιοῦτον (L. M.; sequentia Coisl. 167 om.). ἀπό 

τινων μιχρῶν ὁμοιοτήτων δι᾿ ἀπειρίαν τὴν δόξαν ταύτην λαμβάνοντες: ὡς οἱ δοχοῦντες χαϑὰ 

εἴρηται τὰ χολοβάφινα χρυσᾶ διὰ τὸ ὁμοιόχρωμον: χαὶ τὰ λιϑαργύρινα καὶ καττιτέρινα 

ἀργυρᾶ -. cf. p. 9,34—10,3. ἢ 

é ὁ μὲν γὰρ συλλογισμός ἐστιν... συμβαίνει τῶ ταῦτα εἶναι .. (L. M.) 

ς ἔλεγχος ἐστὶν ἀληϑὴς συλλογισμὸς μετὰ ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος" ἤγουν συλλο- 

γισμὸς λαμβάνων τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενον TH συμπεράσματι" χαὶ μίαν τῶν χειμένων 

προτάσεων χαὶ συνάγων ψεῦδος τί χαὶ ἀδύνατον: ὅ ἐστιν ἡ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγή (L. M.; 

sequentia om. Coisl. 167). συλλογισμὸς μὲν γὰρ γίνεται... διὰ πολλὰς αἰτίας p. 10,14 

— 11,13. 

ζ ot δὲ σοφισταὶ τοῦτο μὲν οὐ ποιοῦσιν... ὅϑεν καὶ ἀπεχρίϑη τὸ 0d», (L. M.) 

»Ὁ =~] lop) 7 hoc scholion Leonis Mag. reperitur: 

ὃ ἐν δὲ τοῖς δι᾽ ὧν δηλοῦται (p. 181636). εἰπὼν πῶς λύονται τὰ σοφίσματα τὰ ποιοῦντα 
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τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῶ πρός τι, νῦν λέγει χαὶ τὰς λύσεις τῶν σοφισμάτων τῶν ποιούντων τὴν 

ἀδολεσχίαν. ἐφ᾽ ὧν ὁ ὑποκείμενος λαμβάνεται εἰς τὸν ὁρισμὸν τοῦ κατηγορουμένου. οἷον ἡ 

σιμιότης κατηγορεῖται τῆς ῥινός. χαὶ ἐν TH ὁρισμῶ τῆς σιμότητος λαμβάνομεν τὴν ῥῖνα" λέγοντες 

σιμότης ἐστὶ κοίλανσις ἐν ῥινί. χαὶ ὁ μὲν ἐφέσιος οὕτω τὸ ῥητὸν ἐπεξηγεῖται (cf. p. 183,31 sq.): 

ἐν δὲ τοῖς ὑποχειμένοις καὶ κατηγορουμένοις δι᾽ ὧν ὑποχειμένων δηλοῦνται τὰ χατηγορού- 

ms 
. μενα. ef δὲ βούλει ἀντὶ τοῦ κατηγορουμένοις λάβε κατηγορούμενα xata ἀντίπτωσιν καὶ εἰπ 

ἐν δὲ τοῖς ὑποχειμένοις δι᾿ ὧν δηλοῦνται καὶ ὁρίζονται τὰ κατηγορούμενα, τοῦτο λεχτέον" ὡς 

ἡ κοίλανσις αὐτὴ xad? αὑτὴν ληφϑεῖσα καὶ χωρὶς τῆς ῥινὸς οὐ τὸ αὐτὸ δηλοῖ καὶ σημαίνει ὃ 

ἐσήμαινε χαὶ ἐν tH λόγω, ἤγουν τῶ ὁρισμῶ τῆς σιμότητος: ὁριζόμενοι γὰρ τὴν σιμότητα ἐλέ- 

γομεν εἶναι κοίλανσιν ἐν ῥινί- καὶ ὡρισμένως ἐντεῦϑεν ἐσήμαινε τὴν σιμότητα - ἡ δὲ χοίλανσις 

αὐτὴ χκαϑ' αὑτὴν οὐ σημαίνει τὴν σιμότητα"- τὸ γὰρ κοῖλον φησὶν αὐτὸ μὲν xa αὑτὸ ληφϑὲν 

χοινῇ μὲν χαὶ συγχεχυμένως τὸ αὐτὸ δηλοῖ ἐπὶ τοῦ σιμοῦ χαὶ ῥαιβοῦ: ἤγουν ἀορίστως δηλοῖ 

τὸ σιμὸν χαὶ ῥαιβόν: προστιϑέμενον δὲ τῇ ῥινὶ οὐδὲν χωλύει σημαίνειν ὡρισμένως τὸ σιμόν. 

ἀλλὰ τὸ μέν, ἤγουν τὸ σιμὸν σημαίνει, εἰ τὸ χοῖλον πρόσχειται τῇ prvi: τὸ δέ, ἤγουν τὸ ῥαιβὸν 

αὖϑις σημαίνει, εἰ τὸ κοῖλον πρόσκειται TH σχέλει" τὸ γὰρ ῥαιβὸν ἐν τῶ σκέλει ϑεωρεῖται «. 

LaurentiANus LXXI17 [Bandini III 10] chartaceus forma quadrata F 
saec. XIV ἢ 1" inser. (προλεγόμενα) εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους, ὡς μέν 
τινες ἐφεσίου, ὡς δ᾽ ἄλλοι φασὶ τοῦ ψελλοῦ. inc. “Ott μὲν ὁ περὶ ἀποδείξεως 
λόγος... notavit A. Torstrik haec, unde codicem de exemplari Parisino 

1972 persimili descriptum esse apparet: 

p- 1, 2—10 cum A congruit, sed 2.3 πραγματείας ἁπάσης. 

post p. 5,24 ὅτι ἐλέγχονται haec habet: ἕτερα εἰς τοὺς αὐτοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους 
προλεγόμενα: τὰ πράγματα ἢ πάντη ἀληϑῆ εἰσιν ἢ πιϑανά ... ἀλλ᾽ ἵνα ἡμεῖς μὴ παραλογι- 

ζώμεϑα παρὰ τῶν σοφιστιχῶν. 

ο΄ (ἕτερον εἰς τὸ αὐτό mrg.) τί σόφισμα, τί ἀληϑὴς ἔλεγχος ... λέγειν (p. 5,28—31). τοῦτο 

γὰρ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν ... καὶ τοιαῦτα. ἔλεγχος ... ζῶόν ἐστιν (p. 5,33-—6,2). οὐ πρὸς 
τὸ αὐτὸ ... ἔστι τι καὶ ἠρεμοῦν. 

post Pp. 21 συλλογισμοῦ haec: ἐξήγησις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους ἀριστοτέλους : περὶ 

δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων ... λέγωμεν: τοῦτο τινὲς ἐχ παραλλήλου ... ἀλλὰ φαινομένων. 

παραλογισμὸν δὲ ὡς ἐπιτοπολὺ ὀνομάζει τὸν μὴ ὑγιῶς ἔχοντα κατὰ τὸ σχῆμα συλλογισμόν 

(cf. p. 7,1—3). ὃ σοφιστικὸς ἔλεγχος ... οὐδὲν δὲ τούτων ποιοῦσιν : 

f. 25r ad Arist. p. 165631 scholion Leonis Mag. (οἷον ὅτι μανϑάνουσιν οἱ ἐπιστάμενοι. 

τοῦτο ἐστὶ TO συμπέρασμα τοῦ σοφίσματος. τὰ γὰρ ἀποστοματιζόμενα μανϑάνουσιν οἱ ypap- 

νατιχοί. τοῦτο ἡ μείζων πρότασις" τὴν δὲ ἐλάττονα παρέλειψεν xtA.) praebet, quod ipsum 

quoque in A legitur. 

Parisinus 2055 [H. Omont 11 185] chartaceus forma minore saec. Ὁ 
XV f. 55" item inscribitur itemque incipit atque F, ex quo quae A. Tor- 
strik notavit, omnia cum hoe concinunt (sed p. 1,2 ἁπάσης ante 
πραγματείας in mrg. add. man. ead.). sequentia quoque congruere, 

quae C. Kalbfleisch descripsit, inde concludas, quod haec item in A 

reperiuntur: 

post οὐδὲν δὲ τούτων ποιοῦσιν haec exhibet: ἀρξάμενοι χατὰ φύσιν: τοῦτο λέγει διὰ... 

φύσει πρότερον: ἄλλως: οὕτω δὲ ὀφείλεις ... εἶναι τὰ γένη: ὥσπερ πᾶσα τέχνη... .. οἱ σοφισταὶ 

στοχάζονται: ὅτι μὲν οὖν οἱ μέν εἰσι συλλογισμοί: διὰ βραχέων ἐνταῦϑα ὑπομιμνήσχει.... ἀλλὰ 

χαὶ ἀψύχων: ὅτι μὲν οὖν εἰσι συλλογισμοὶ... φαίνονται τοιοῦτοι: 
desinit f. 149r-v ἴῃ verbis εἰπὼν... παραπλήσια (p. 141,24-—142,12): ἐπαναληπτέον 

0° αὖϑις τὸν λόγον xat ῥητέον" ef γάρ τις συμπεράνει (συμπεράνη A)* ἔστιν ἄρα σιγῶντα 
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(déyerv add. A), Get δέ (δέ om. A) ce ἐνίστασϑαι χαὶ λέγειν οὔ προστιϑέντα ἀλλὰ τόνδε τὸν 

σωκράτην σιγῶντα οὐχ ἔστι λέγειν. ὡσαύτως καὶ ἂν συμπεράνη (τις add. A): τὸ οὐχ ἄρα 

συνεπίσταται, ὅτι ἐπίσταται. τὸ δὲ ὅτι ἀντὶ τοῦ ὃ ληπτέον. εἰπὲ ναὶ ἀληϑῶς (comp.: ἀληϑὲς 

A) συμπέρανας (συνεπέρανας Α)" ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐπισταμένων ἀληϑεύεις (ἀληϑεύει Α)" τοὺς δὲ 
Wot ἐπισταμένους ἤγουν τοὺς παῖδας: reliqua pars paginae vacua est. 

quod sequitur f. 150" ,,Anonymi opusculum de rebus philosophicis“ [ine. τὸν λόγον 

ἐπὶ τῆς νῦν a a ἐχλείψεως, ἔσται περὶ ape A) thy διαίρεσιν οἷον ἄρα νῦν γέγονεν ἣ (ἡ 

om. A) ἔχλειψις: ἄρ᾽ ὡς δύνασαι (om. A): dp? ὡς δύνασαι καὶ ἃ δύνασαι: οὕτω χαὶ ταῦτα 

ποιήσης (ποιήσαις A) ἄν: ναί. τοῦτο πρόβλημα" εἶτα λαμβάνει" σὺ μὴ κιϑαρίζων (ἔχεις δύνα- 

μιν τοῦ χιϑαρίζειν" πᾶς ὁ ἔχων δύναμιν τοῦ χιϑαρίζειν κιϑαρίσαι ἄν- σὺ μὴ κιϑαρίζων add. 

A) χιϑαρίσαις ἄν: εἶτα ἐπάγει χαὶ τὴν λύσιν εὐθὺς (λέγων add. Α)" ἢ οὐχ ἔχει δύναμιν τούτου 

τοῦ κιϑαρίζειν μὴ χιϑαρίζων ...] ipsum quoque ad Sophisticos elenchos pertinet, velut 

p. 100° legitur παρὰ δὲ τὴν προσῳδίαν ... οὐχ οὕτως ληφϑέντος 1. 6. p. 149.1---11. ulti- 

mum lemma est f. 185%: ἐπεὶ δὲ προσχατασχευάζεται i. 6. Ρ. 18901. desinit in verbis 

ἐνταῦϑα δεῖ πρότερον ... πάντα εἰδέναι i.e. p. 195,16 —196,6. 

Lavrentianus LXXI 13 a ΠῚ 9] membraneus forma quadrata 
maiore 5860. XV f. 1" inser. ἐξήγησις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους: - ine. 
Ὅτι μὲν 6 περὶ ἀποδείξεως λόγος... quae L. de Stefani ex hoe cod. con- 
tulit et descripsit, paucis levioribus discrepantiis exceptis omnia cum 
Neapolitano U ita congruunt, ut hic si non pater, at certe patruus 
Laurentiani putandus sit: 

p- 1,2. ὃ πραγματείας ἁπάσ "ἢ ν 3—6—=A, sed te post ὧν om. || S—1O0=A, sed οὖν 

habet || 10 παρούσης iterat || 14 σοφιστῶν (σοφισμῶν U) ||] δὲ] ad (οὖν U) || 16 ἐπιγρά- 
φεσϑαι σοφιστιχοὺς || 18. 19 τοῖς picts iv 618 in ras. || 19 οὐ habet || p. 2,1 φασὶ 

zat οὐ περὶ σοφιστιχῶν || 1.2 τὸ βιβλίον om. || 2 μεϑόδου || ὃ δυναίμεθα || ὃ ἐν ταῖς ad- 

τῶν πραγματείαις || 6 ἡμῖν om. || 8 λόγων || 10 διελέγχεται [11 ἰατροὶ || διδάσκονται || 
15 χαὶ ποῖα || 16. 17 οὐδὲ || 17 xad? || 17. 18 διδάσκει: τουτέστι tod || 19 τῶν συλλογι- 
σμῶν || ὡς (πῶς U) || 22 ἀτεχνῶς || 23 βούλεται χαὶ αὐτὸς μαϑεῖν || 25 ὁμώνυμα || εἰς 
ἀντιφάσεις || 26 πότεροί || 27 πρῶτον (πρῶτα U) || 29 ἀποχρίνεσϑαι || 30 post elev add. ἂν || 

91 ὡμολόγηχεν || 32 ante éxetvos add. πάλιν ἤρετο, post ἐχεῖνος add. χαὶ οὗτος ἀπεχρίνετο 

(ἀπεχρίνατο U) || 82 of τε (ὅτε U) || 33 ᾿ἐπίσταντο (ἠπ. U) || ἢ 6° ὅς] εἶπεν ἐχεῖνος || 

Pp. 89,2 τε οὗτος ὁ λόγος || 4 ὡς ἔφημεν om. || ἀποδοϑεὶς || post εἰπεῖν add. δηλαδὴ || 
5 οἱ σοφισταὶ ante τοὺς colloc. || 7 σοφισμάτων || ἀγονιζόμενοι (ἀγων. U) || 8 διαφιλονειχοῦντες || 
σοφισμάτων || 10. 11 τὸν ἀγνοοῦντα τὸν δησμὸν (δεσμὸν U) || 12 λύσεων || 14 ἐπάγη || 

16 ante περὶ add. rubr. τάξις (om. U) || 18 χρὴν || 18. 19 χρονούριβήσανερα, ας corr. 
m.! || 19. 20 οὐκ ἀληϑῶς || 21 συντεϑεῖσα (συνδεϑεῖσα U) || 23 αὐτοῖς || te om. || 24 ἐν- 

σχεϑεῖσα || 26 πλεῖστον || μετατίϑεσθαι) of in ras. m.! || 27 προταχϑῆναι || 31 ψεύδεσι || 

προτέρα || 32.33 μαϑόντες συλλογισμὸν || 33 ἐξ ἀναγχαίων || 36 χαταμάϑοιμεν || παρ᾽ αὐτὰ || 
p- 4,3 post διαλεχτική add. αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς (om. U): Ἢ μέντοι ἐπιγραφὴ δήλη γίνε- 
ται ἐξ αὐτοῦ τοῦ σχοποῦ. σοφιστιχοὶ γὰρ ἔλεγχοι ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον... τούτου χάριν 

καὶ σοφιστιχὰς ἐνοχλήσεις τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους φησίν (cf. A): ἔστιν οὖν ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ 
, βιβλίου οὐ τῆς ἀντιλογίας τῶν ἐριστικῶν λόγων ἀλλὰ τῆς συστάσεως: τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸς 

διὰ τοῦ ἐφερμηνευτιχῶς εἰπεῖν χαὶ τῶν φαινομένων ἐλέγχων ἐδήλωσεν: οὐ γὰρ ἡ ἀντιλογία 

τοῦ ψεύδους φαινομένη ἐστίν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῇ pees τοῦ δεσμοῦ, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται χαὶ 

ἐν τοῖς μετὰ τὰ φυσιχὰ λέγεται, ἣ λύσις ἕπεται, οὕτως χαὶ ἐν τῇ γνώσει τῆς συστάσεως τῶν 

| 4 post αὐτῆς add. ἀλλὰ ‘ 

σοφιστιχῶν παραλογισμῶν τὸ ψεῦδος πήξας (cf. K): || yap om. 

δὴ || 5—7 ποιησόμεϑα τήνδε ποιησάμενοι τὴν ἀρχήν. πλάτων. 

p- 8,16 --- 10,3] διὰ βραχέων ἐνταῦϑα ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς... καὶ ἀπὸ ἀψύχων (cf A). 

ἔστι μὲν οὖν κυριώτατος συλλογισμὸς ὁ ἀποδειχτιχός " μετ᾽ αὐτὸν δὲ χαὶ ὁ διαλεχτιχός " οὗτοι [Ὁ] 
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δὲ οὐχ ὄντες κυρίως συλλογισμοὶ ἀλλὰ δηλοῦσιν εἶναι ΠΡ ἐν (rubr.) ὥσπερ φησὶ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων ... ἰσχνοὶ δὲ καὶ πάντη ἀσϑενεῖς φαίνονται τοιοῦτοι ([,. M. οἵ. A) ~ 

(rubr.) περὶ τῶν φυλῶν ... κε, δὴ ὭΘΕΙ (= A cf. p. 8,39 sq.). ἐν οἷς χαὶ me ie τούτου 

λέγουσιν ὅτι φυλετιχῶς πεφυσῆσϑαι... ἑαυτούς (= Α οἷ. p.9,4—7). τοῦτο γὰρ βούλεται ση- 

patvety τὸ φυλετιχῶς φυσήσαντες ἑαυτούς" ἤγουν ἐξ ἐπιτεχνήσεώς τινος φοροῦντες ἱμάτια πολλὰ 

χαὶ δοχοῦντες εὐτραφεῖς" εἴληπται δὲ τὸ φυλετιχῶς φυσήσαντες ἐκ τῶν ἐν ταῖς ἑορταῖς ἐξ 
ἔϑους γινομένων χτλ. (L. M. cf. A). 

f. 182'—134r haec habet: λοιπὸν δὲ (ἤγουν add. A) ἐπίλοιπόν (δὲ add. A) ἐστιν ἡμῖν εἰπεῖν 

τι peer add. A) περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς προϑέσεως ἀναμνησϑεῖσιν ὧν εἴπομεν περὶ αὐτῆς. νοεῖται 

δὲ zal οὕτως" ἐπίλοιπον δέ ἐστιν εἰπεῖν περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς προϑέσεως ἀναμνήσασιν ὑμᾶς τί 

περὶ αὐτῆς εἰρήχαμεν ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ πρώτου τῶν τοπιχῶν. εἰρήχει (εἴρηχε A) δὲ ἐκεῖ 

οὕτως " ἐπίλοιπον δέ ἐστιν εἰπεῖν ἡ μὲν mpdtects ... γειτνίασιν (ν. 195,10—16. 11 ἧς || 12. 
“..ς«.ς:.κςὁς 

a om. ~ © ps 13 ut A, sed post εἰπὼν add. ἐχεῖσε ||: 14. 15 ut A). δύναμιν τὴν τῶν τόπων 
πραγματείαν εἴρηται δὲ exet διατί λέγεται δύναμις. (sequentia etiam in A) αὐλοθύμαδα. οἱ «- 

φασι (pact om. A) καὶ προεϑέμεϑα εἰπεῖν δύναμιν τινὰ συλλογιστιχὴν ἤγουν μέϑοδον 6 
δυναίμεϑ᾽ ἂν (ἤγουν δυναμένην A) συλλογίζεσϑαι περὶ παντὸς τοῦ προτεϑέντος προβλήματος 
ἐνδόξων προτάσεων" τοῦτο γὰρ τὸ περὶ παντὸς συλλογίζεσθαι ἔργον ἐστὶ τῆς διαλεχτιχῆ 

nad αὑτό: τῆς δὲ πειραστιχῆς ἤγουν τῆς σοφιστιχῆς ἔργον ἐστὶ τοῦτο οὐ xaP αὑτό, 
ἀλλὰ διὰ τὸ ὑποχρίνεσϑαι τὴν διαλεχτιχήν: ἐνταῦϑα δεῖ πρότερον... ἐν τοῖς τοπιχοῖς (16 

-- 190,21. 17 πρότερον || 18 ἡ prius om. [γεωμετρίαν --- πρὸς τὴν om. propter homoeote- 

leuton (non om. U) || 20 οὔσας || 23 μὲν ἐνδόξων χατὰ δὲ τὸ σχῆμα || 25. 26 εἰρήχει 
γειτνιάζειν τῇ διαλεχτιχῇ || 26 ἀμφότεραι --- 28 τῇ διαλεχτιχῇ om. propter homoeoteleuton 

(non om. U) | 

σοφιστιχὸς || Pp. 196,1 μὴ oldev || 2 ἄρα ὡς] ὅτι || 3 ὁ ἐν τῶ πλάτωνι yopytas || 4 πολλῶν 
ἐτῶν || 5 τις ἐρωτᾶ || 8 ἔργον ἐστὶν || 10 ἐστι μᾶλλον || λέγουσαν || 10. 11 γειτνιάζει || 12 
éxet || 13 λόγους (λόγον U) || 14 εἰρήκαμεν || λείπει || 15 ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα διατί || zat om. || 

20 μᾶλλον 

πὶ ὧν a ἘΝ wy «str Wy 

28 ἡ δὲ cop. ἐπαγγ.] ἐπαγγέλλεται χαὶ αὕτη || 30 ἅπερ av ἐρωτᾷ om. || 

17 χαὶ om. || 19 ἂν om. || ἐρωτῶντα] τὸν ἐρωτῶντα τὰ ἐρωτώμενα ἐρωτῶντα | 

om. || 20. 21 λέγω δὲ δηλῶσαι αὐτό). 

pro 21 ταῦτα γὰρ --- 197,2. τελειώσεως scholia Leonis Mag. (μζ--ν signata in U), quae 

etiam in A exstant. 2 οὐχ || 3 ἐν τοῖς. pro 4 τὸ δὲ τὴν ἀρχὴν — 19 ἀνεγνωχόσι scholia 

L. M. ¥—v8 signata in U (=A). 20 ante τοὺς add. εἰς. 

pro 22 τὰ 6&—198,11 ἡ μέϑοδος ἱχανῶς scholia L. M. vy, νὸ signata.in U (=A). 
11 post to add. δὲ || post ἄλλαι add. φησὶ || 12 οὐδὲ] οὐ corr. m.! || 15 δυνατὸν habet || 

16 ἔχειν χάριν post 15 ἔφησεν collocat. 

Neapouitanus ΠῚ D 37 (321) [Cyrilli Il 428—430 ef. Alex. in Top. 
p. XXXVII] chartaceus forma quadrata saec. XIV—XV f. 250° inser. 
ἐξήγησις ets τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους. inc. “Ὅτι μὲν ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος 

... Prooemium continuis versibus scriptum est; inde ἃ f. 250", ubi Soph. 

el. incipiunt, scholia in marginibus Grass textui promaletines sunt 
litteris a—p rubr. distincta et ad verba interpretanda relata. quae 

H. Graeven ex hoe codice descripsit, paene omnia cum G congruunt, 
ubi varietatem notavi. 

1) 
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ΕΡΙΤΙΟΝῈΒ reperiuntur hae: 

a, (a’) AupinA, forma maxima, quae supra Aldi ancoram inseribitur Alecandri 
Aphrodisiensis, in Sophisticos Aristotelis elenchos, Commentaria. AAEZAN- 
APOY A®POAIXIEQS ATOSHMEIOSEIS, EIS TOYS SO@ISTIKOYS 
EAETXOYS. ἢ 1” epistula est (Hieronymo Canossio Abbati meritissimo, 
Hercules Gyrlandus bonam precatur valetudinem), cuius finem versus legi- 
tur: spero fore, ut propediem hune eundem in priora analytica et in multa 
alia Philosophi opera Alexandrum habeas. — adnexa est mantissa varie- 
tatem lectionum et corrigenda continens: [Πολλοῖς μὲν & φιλολόγοι παλαιοῖς 
τε χαὶ ἀξιοπίστοις, ἐν τῷ ταυτηνὶ τὴν βίβλον τυπῶσαι, ἀντιγράφοις ἐχρησάμεϑα. 

διὸ χαὶ πολλὰς ἐν αὐτοῖς διαφορὰς εὑρόντες ἐτύχομεν. ἡμεῖς δὲ μηδέν τι μήτε 
προσϑεῖναι, μήτε ἀφελεῖν ἐτολμήσαμεν. ἀλλ. ἵνα τοῖς ἅπασι τὸ, χατὰ τὸν ἴδιον 
ἑχάστου νοῦν, ἐπιχρῖναι παραλείποιμεν, τάσδε τὰς ἐνταῦϑα διαφορὰς ἐπιγράφεσϑαι, 

οὐχ ἀχρήσιμον ἥγησάμεϑα. ἐπισχοπεῖτε τοίνυν ὀρϑῶς ὦ φιλέλληνες, χαὶ ταῦτα 
ἀχριβέστερον ἀναγινώσχετε. εὑρήσετε γὰρ προσϑήχας τινὰς, ἅμα te ἐπιδιορϑώ- 

σεις πολλὰς οὐχ ἀνωφελίμους. ἀλλὰ τοσαύτας ἡμῖν ἐπιδιορϑώταις ἔχετε χάρι- 

τας: ὁπόσους ἐν ταύτῃ τῇ τυπουργίᾳ πόνους, ἡμέρας τε χαὶ νύχτας περιμογήσαν- 

τες ἐξενηνόχαμεν. “Eppwobe. A. Ev τῇ τρίτῃ σελίδι. γράφε γενικοὶ στοχασυοὶ. 
ἔτι τὸ, ἄλλοι δὲ οὗ τοῦτον εἶναι τὸν σχοπὸν (p. 1,14.19)....... ἔτι τὸ, χαὶ tod 

εἰς ψεῦδος ἄγειν τὸν προσδιαλεγόμενον, τοῦ παράδοξον αὐτὸν ἐλέγχειν λέγοντα 

(p. 99.25.26). Subseribitur Τέλος. ᾿ Evetiqow ἐτυπώϑη παρὰ τοῖς περὶ τὸν "Αλδον 

τε, χαὶ τὸν ᾿Ανὸρείαν τὸν ἀσουλανὸν χιλιοστῷ πενταχοσιοστῷ εἰχοστῷ ἀπὸ τῆς 

ϑεογονίας ἐνιαυτῷ, ἐπὶ ἄρχοντος Λεονάρδου λαυρεδανοῦ τοῦ τὴν τῶν πόλεων βα- 

σιλίδα ταύτην δεξιῶς ἡνιοχοῦντος. γαμηλιῶνος πρώτῃ ἱσταμένους. Venetiws in 

Aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Octobri. M. 1). XX. 

Cum Aldina item atque in Analyticorum commentario Alexandreo 
(cf. Praef. p. XV), nisi quod titulorum ordinem invertit, plane congruit 
etiam manifestis typothetae erroribus religiose servatis paene omnibus 

IuntInNA, cui subseribitur f. 80° Florentiae per haeredes Philippi untae, 
anno domini. M. D. XXI. Mense Augusti. Die. XVI. Leone. X. Pontijice. 

Vv Exemplar Iuntinae Leydense “ex bibliotheca viri illustr. Isaaci Vossiv’ 
(125) ἢ 2°—63", ubi desinit Palatinus 270, notis ornatum est, velut 
hisce: 

p-1—%,13. ad Διδάξας περὶ tod ἀποδειχτιχοῦ xth.: Hoc procemium non eastat in 

codice manuscripto bibliothecae Palatinae. ad. p.1,2: Ἀποσημειώσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς 

ἐλέγχους ἀφροδισιέως || 4 παρεδίδου || ad 10 σχοπὸς τῆς παρούσης apaypatetas || 14 ye- 

vorxot correxit || 16 ἐπιγράφεσϑαι σοφιστιχοὺς || 19 od add. || p. 2,2 μεϑόδου || ὃ ἐγέγχειν 

corr. || δυναίμεϑα || 4 δέδειχται || φημὶ del. || 5 ἐν ταῖς αὐτῶν πραγματείαις || 10 διελέγχεται || 
11 ἰατροὶ || διδάσκουσιν || 12 ἐστὶν del. || 17 αὐτοὺς || 19 πῶς || 20 ἐπιστήμωσιν corr. || 

23 βούλεται || 25 αὐξάμενος corr. || ὁμώνυμα || 26 πότεροι || 28 Σωχράτη || 30 εἰσὶν || 
Pp. 3,7 σοφιστῶν || 12 Adcewy || 14 ἐπαγάγηται || ad 16 Περὶ τῆς τάξεως || 26 xa corr. || 

36 περὶ corr. || Pe 4,3 ἀλλά ye || ad 7 sq. ὁ αὐτός ἐστιν ἐριστικὸς καὶ σοφιστιχὸς συλλογι- 

σμός || 9. 10 διημαρτῆσϑαι || 11 post ἀληϑῆ add. δὲ || 12 post ὕλην add. τοὺς || 14 περὶ 
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corr. || ληφϑεισῶν || 17 περὶ (ante τὸ) corr. || 20 post μείζονος add. συμπεραίνεται || 23 οἱ 
add. || ἐρωτόμενοι corr. || 24 τὸ || p. 5,10 τοῖς add. || 11 τοῖς alt. add. || 17 συλλελογι- 

σμένοι || 19 δεκατρία || περὶ bis corr. || ad 28 σόφισμα τί ἐστιν || 32 περὶ corr. || ad 33 

ἔλεγχος ἀληϑής || 35 ἐν ἀρχῇ || Pe 6,2 ἐρωτίσει corr. || 7 ἠρεμοῦν || 8 μὴ det || 15 τὸ add. || 
16 τὰ add. || 19 τί δέ, ὁ ὄψιν ἔχων οὐχ ὁρᾷ || 25 τοῦτον || 27 πρόπων || ad 29 παρέ- 
eyyos || 30 ἀληϑῶς || ad 31 παραλογισμός || p. 791 δὲ add. || 2 ἀριστοτέλη || ὀνομάζοντα. 

p- 163, 15—166,24. 15 συλλελόγισϑαι corr. || 19 χαταφατιχῶν || p. 164,2 ἣν || 4 ἐρί- 

Covta || 4. 5 συνεπεράνω || 5 ἀφιᾶσι || 8 et 9 συνεπεράνω || 19 ἤδει || 31 τὸ alt. add. || 
33 χατωτέρω || pe 165,9 ἢ] καὶ || 17 δὲ || 22 σημαίνοντα || p. 166,14 φήσει || 16 τι add. || 
21 τάναγρα || 24 αὐτῶν, quae est ultima nota. 

Ex Aldina execerpta edidit Brandis in Scholiorum volumine p. 296 
—3?21. 

VERSIONES quae mihi innotuerunt editionem Aldinam sive [untinam 
Latine interpretantur: 

Annotationes Alexandri Aphrodisiensis maximi Peripatetici, in librum 
Elenchorum, idest de apparentibus redarguendi argumentis Aristotelis, 

Nuper diligenti cura in latinum conversae. Guilelmo Dorotheo Veneto 
interprete.  Venetiis Apud Hieronymum Scotum. 1541. in fol. et 
Paristis  Imprimebat Simon Colinaeus sibt et TIoanni Roigny 1542. in 
fol. ex Ioannis Nabascuensis recognitione, qui in epistula prae- 

missa haee scripsit: Commentarii Alexandri Aphrodisiet in libros Elen- 
chorum Aristotelis, a Dorotheo iam pridem Latinitate donati mihi offerun- 

tur, ut ad Graecum exemplar conferendo eapenderem, num essent aliqui 

errores, vel vitio interpretis vel typographorum admissi, et illos obelisco no- 
tarem. Id dum facio, myriades errorum nuhi exstitere, quamobrem necessum 

esse duai, non tam mendas eximere, quam totum opus a principio ad jinem 

usque retexere. Caeterum ea res liberum prorsus animum requirebat, et 

tempus admodum longum, quorum utroque ego destituebar: ..... Quare 
coactus sum, paucis diebus hoc opus cursim perlegere, et sic mutare, quae 

non satis Alexandri et Aristotelis mentem reddere videbantur. Quae nec 

adeo pauca erant, nec adeo vulgaria, ut non infinitis propemodum in locis, 

lectorem vel mediocriter eruditum partim vexare, partim in falsam senten- 

tiam inducere poturssent: td quod conferenti libros a nobis recognitos cum 

Dorothei versione Venetiis excusa facile liquebit. — Commentarius in duos 
libros divisus est, quorum alter incipit a ὁ. XVI p. 17542, ubi in mar- 
gine notatum est: Latint hic faciunt initiwm secundi libri Elenchorum. 

lemmata in utraque editione plena sunt. ceterum neque Dorotheus neque 
Ioannes mantissae exemplaris Graeci rationem habuerunt, velut quae a? 
Ρ. 17,21. 22 18,18.19 20,4. 5 23,22—25 24,4. 5.12.13 28,4—6 29,33—35 

30,17—19 addit, uterque omittit. ecce specimen: 

Quod sermo de demonstratione sit universae logices tractationis finis, iam praevenientes 

diximus in eo libro quo Aristo. de syllogismo simpliciter disseruit atque in eo quo assignabat 

methodum demonstrandi. quoniam igitur a nobis sufficienter (abunde Ioan.) inguisita sunt 

de illa methodo (quae ad illam methodum pertinerent I.), consequens erit dicere aliquid etiam 
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de sophisticis elenchis. Et primo quae sit intentio praesentis tractationis, et cur postremum 

habuit ordinem, et cuius gratia deinde (quare I.) inscribuntur sophistici elenchi. Nam ut 

plerisque in locis diximus, ubi non per se evidens est inscriptio operis conscripli, eam aperire 

explicareque oportet. Intentio igitur est praesentis tractationis secundum nonnullos, ut nobis 

tradat viam, qua sophistae constituunt elenchos et imperitos syllogisticae disciplinae ac viae 

(methodi I.) decipiunt. Est autem haec contenta tredecim modis, qui sunt assiynandi ab 

ipso Aristotele, et sunt veluti quaedam generales coniecturae sophismatum. Hi ergo qui hance 

esse tntentionem praesentis tractationis ponunt, ob id inscribi sophisticos elenchos asserunt, 

perinde ac praesens tractatio disserat de hoc, quomodo sophistae argumentis decipiehant ( deci- 

piant I.), atque de constitutione ipsorum sophismatum, scilicet fallaciarum (se. 7. om. I.), et 

non de hoc, quomodo sophistis contradiceremus. Alii vero non hance esse intentionem libri in- 

troduxerunt (censuerunt I.), sed magis tradunt Aristotelem habere intentionem dicendi de hoc 

(dicere instituisse I.) quonam pacto ipsi didicerimus confutare et contradicere periclitantibus 

(conantibus I.) nos fallactis decipere. Nam ob id aiunt librum, nec (non I.) esse inscriptum 

de sophisticis deceptoriisve syllogismis, sed sophistici elenchi. Deinde ac (, ut I.) universa- 

liter sit assignata via qua possumus (possimus I.) sophistos (sophistas I.) redarguere. Nam 

posteaquam demonstravit tertiam (triplicem I.) speciem syllogismorum cathegoricorum esse, et de 

duabus, videlicet, dialectico syllogismo et demonstrativo sufficienter in sua tractatione disseruit, 

in praesenti libro nobis velut tuvativeum (adversus venenum I.) pharmacum pracbens, quo sophisticas 

perturbationes evitemus, de sophistico syllogismo disserit, magis assignando elenchos quam 

sophisticas rationes, quibus magis animo addictus est tanquam maxime circa verum versentur, 

quo imbecilles tenuesque evadunt mendaces rationes, et deceptio deprehenditur eorum, quae 

videntur probabilia. Ut enim medici non solum quae conferunt ad sanitatem docent, sed etiam 

indagant explorantque venenosa pharmaca quue sint, ne (non ut I.) his utantur sed velut no- 

civa noxiaque ac letalia fugiant, eodem modo oportet omnino eos qui sunt veris exercitati at- 

que accipiunt experientiam probabilium, scire qualia sunt apparentia probabilia. Nam intentio 

Aristotelis non erat principalis de sophisticis elenchis disserere, id (om. I.) nec per se, sed 

ob alterum (aliud I.), de dicta specie docet, de redarguendo sophistas. Nam ludentium et 

non studentium est talis species syllogismi, sed ludicra res, quanquam sit res (est tamen add. 

I.) admodum affectata apud sapientes et scientes, ut in Euthydemo etiam Plato disserit. 

Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis elenchos explanatio a loanne 
Baptista Rasario, Novariensi, Medico in latinam linguam conversa, et 

cum vetustissimis codicibus diligenter collata, atque emendata, Cum pri- 

vilegio ad annos X Venetiis, Ludovicus Auancius excudendum curabat, 

1557. Subseribitur Venetiis loan. Gryphius eacudebat, sumptibus Lodovict 
Auancit et fratrum. Anno a Christi incarnatione MDLVIT. in fol. Mat- 

thaeo Donato, Aloisit F’., cui interpretationem dedicavit, in praefatione 

Ioannes haee scripsit: 

.... Sed audiebas commentarios, qui graece in elenchos scripti sunt, plerisque locis esse 

depravatos, sic ut nullus persaepe sensus eliciatur: cupiebas autem mirum in modum, ut quo- 

niam ego, cum in hoe studium incumberem, eos latinos feceram, et cum manuscriptis codicibus 

contuleram, quae meo studio, ac labore essem consecutus, non paterer latere diutius.... ap- 

parebunt igitur in tuo nomine explanationes in Aristotelis elenchos a me in latinam linguam 

conversae, et cum vetustis codicibus, qua fieri potuit diligentia, collatae et plerisque locis 

restitutae ... 

Lemmata haec quoque translatio explet. specimen sit initium et 

finis; | 
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(p. 1,2—2,21) De reprehensionibus autem sophisticis, tisque quae reprehensiones appa- 

rent, cum paralogismi sint, non reprehensiones, sumpto secundum naturam a primis inilio, 

dicemus. 

Cum Aristoteles de syliogismo demonstrativo deque dialectico disseruerit, hoe loco ad 

sophisticas etiam reprehensiones declarandas aggreditur. quas quidem nos docet, non ut eis 

perinde ac demonstrativo, dialecticoque syllogismo utamur (Demonstrativus enim ae dialecticus 

syllogismus scientiam gignunt: at fallaces captiunculae, et sophisticae reprehensiones tantum 

abest ut scientiam gignant, ut etiam molestae quacdam rationes, et impedimenta scientiarum 

sint: quemadmodum ipse quoque alibi molestas sophistarum rationes appellavit) sed magis id 

adeo omnino fecit, ut nos doceat, quibus rationibus sophistae multitudinem, quique methodum 

syllogismorum conficiendorum non callent, decipere conentur. ita nobis huius modi tradit, non 

ut eas in disputationibus adhibeamus; sed ut caveamus, ne ei, qui eas proponunt, in errorem 

nos inducant. cognitis enim rationibus, quibus sophistae utuntur, ut fallacias suas in medium 

adducant, non modo non decipiemur ab eis, sed etiam adhibita fallaciarum, quas proposuerunt, 

explicatione, et perspecta earum coniunctione, eos ipsos in fraudem impellemus. nam ut qui 

genus nodi habet exploratum, quemadmodum ipse alibi memoravit, is, quod vinctum est, enoda- 

bit, et expediet; ita qui scit, quomodo confectae et coniunctae sint sophistarum captiunculae, 

eas explicabit, atque dissolvet. Ac tractationem quidem, quae de demonstratione est, esse finem 

totius Logices, nos iam et in libris, in quibus de syllogismo simpliciter, et in eis, in quibus 

demonstrationis conficiendae rationem Aristoteles docet, satis diximus. Nune vero quoniam 

toti ill quaestiont est a nobis in illis libris abunde satis factum, consequens est, ut aliquid de 

sophisticis reprehensionibus, quidque huic tractationt propositum sit, et quid causae fuerit, cur 

extremum locum sit sortita, et quare Elenchi sophistict inscribatur, dicendum esse videatur: 

cum ut in aliis saepe αἰαῖ, ubi libri inscriptio per se ipsa clara non est, eam illustrare debe- 

amus, Atque Aristoteli quidem, ut nonnullis placet, hoc loco propositum est, nobis viam ac 

rationem tradere, qua sophistae fallacias componebant, et disserendi rationis ignaros circum- 

veniebant. ea ratio continetur tredecim generibus captionum, quae deinceps ab Aristotele 

quasi communes quidam loci, ex quibus fallaciae sumi possunt, explicabuntur. atque ti, qui 

id agi hoe libro voluerunt, ob eam causam aiunt librum inscriptum esse Fallaces Reprehensiones, 

quasi in eo doceamur, quonam modo sophistae reprehenderent, et fallacias fallerent, et non 

quonam pacto nos contra sophistas dicere valeamus. Quidam vero non esse hoc libri argu- 

mentum sunt arbitrati, sed potius velle Aristotelem docere, quomodo nos discere possimus, ut 

reprehendamus, et resistamus eis, qui nos fallere conabuntur: et ob eam ipsam rem non de 

syllogismis sophisticis quidem, sed sophisticae reprehensiones, librum inscripsisse: quasi via et 

ratione!) nobis commonstrata, cuius usu sophistas ipsos possimus reprehendere. Nam cum 

ostensum sit, esse tria genera syllogismorum categoricorum, explicatis diligenter duobus, pro- 

babili videlicet, et demonstrativo in tis libris, quos de huiusmodi syllogismorum generibus potissi- 

mum composuit: restat tertium genus, quod hoc opere persequitur. id quod nobis exponit, 

quasi salutare remedium, cuius auxilio molestas sophistarum rationes declinare possimus. 

Disserit autem de sophistico syllogismo, potius tradens fallacitum argumentationum reprehen- 

stones, quas veritatis studio commotus cupit explicare: per quam quidem veritatem et falsae 

alque infirmae argumentationes deprehenduntur, et captio eorum quae probabilia videntur, cog- 

noscitur. Quemadmodum enim medici non solum salutaria discunt, sed etiam pestifera discere 

student, non ut tis quidem utantur, sed ut ea, utpote quae noxia, et mortifera sint, declinent: 

la etiam τὶ quit in veris exercitatt sunt et in probabilibus sunt versati, omnino par est, quae- 

nam probabilia esse videantur, intelligant. neque vero hoc erat Aristoteli in primis et praeci- 

pue propositum, ut de reprehensionibus fallacibus dissereret, neque eius ipsius causa, sed 

alterius, de hoe genere verba facit, ut scilicet sophistas reprehenderemus: siquidem genus hoc 

1) transfert igitur quod praebet a’, 
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rattiocinationis non vera quaerentium, sed ludentium est. qua vero ratione docti et sapientes virt studiose operam dare ludo queant, in Euthydemo scriptum reliquit Plato. 
(Ρ. 198,13—16) At logica primum ab Aristotele inventa ita perfecta et ad tantam am- nlitudinem elata est, ut οἱ non modo magnam gratiam. ut ipse ait, sed etiam quam maximam 

1 ἢ g 9 ’ ἢ ᾽ q Jiert a nobis possit, habere debeamus. 

Alexandri Aphrodisiensis Peripatetic’ gravissimi excerpta in Aristotelis librum Elenchorum, recens diligentiore cura a Gaspare Marcello Monta- gnanensi philosopho Patavino in Latinam linguam conversa. Additus est praeterea index admodum diligens omnium capitum, quae in Alexandri ex- positione complectuntur.  Venetiis, apud Hieronymum Scotum MDLIX. in fol. mantissam exemplaris Graeci ab hoc interprete adhibitam esse testi- monio sunt ii quos supra (p. X XIX) enumeravi loci, ubi exprimit quae a? omittit. exemplo sit finis commentarii: 

(p. 197,15—198,16) Ostendit antiquos non artem sed quae profluunt ab arte tradidisse. Cap. CL VIII. 

Huius vero negotii. Negotium dicit aut disserendi artem, aut uniwersam logicam. maxime mercenartos cavillatores vocat, ut ab apparente sapientia divitiis af fluentes. quae vero Gor- giae pertractatio cui cavillatoriam similem esse dicit, Platonis Gorgiam legentibus manifesta. cavillatores vero eiusmodi asserit docere orationes, in quas cognovere orationes adinvicem in- cidere. hae erant quae ex aequivocatione, et quae ex amphibologia, et reliquae, quae sequun- tur, plana sunt. non enim artem sed quod ab arte tradentes erudiendi onus sustinuere, omnis vero ars ratiocinativa via est, in qua et verus elenchus consistit. hane quidem tradens, et artem prodit et erudit. deductiones vero et paralogism: loci, videlicet, deceptionis quibus ute- bantur, et docebant cavillatores, non ars, sed ab arte, qui enim facultatem et ratiocinand; scientiam habet, illum et decipere posse perspicuum est. ut enim qui recte seribendi, et sani- tatis inducendae artem callet, ille et non recte scribere, et mortem inferre maxime novit. hoc pacto et qui scienter ratiocinari valet, ille et fallere novit. quamobrem fallere cui quidem ca- villatores suum impendebant studium, et alios docebant, non ars est, sed ab arte product gi- gmique potest. sed et qui per divisionem ratiocinari docent, et hane tradunt non artem dant, est enim divisa (ut in libro de Propositionum copia dictum est) ut ratiocinatio, imbecillis at ab arte est. qui enim rattocinart, et demonstrare novit, et dividere, et quod per divisionem sumplum est, ratiocinatione concludere seit: sed et inductione aliquid colligentes idem patiuntur, im oratione vero hac non ex talibus abinitio existentibus disciplinam iuxta ac alias tractationes quae incrementum ex successione habuere, suf ficienter traditam, haec dictio sufficienter cum quadam audacia illata est, aliae quidem artes non ab principio neque ab ipsis inventoribus perfectionem, sed ab his qui eas recepere absolutae perfectaeque sunt, logicum vero negotium ab Aristotele primo inventum et ab ipso perfectum, cui nos omnes non plurimam (ut ipse di- rit) sed neque tantam quanta oratione complecti potest, gratiam habere oportet. 

eee 
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ANOSHMEIQSEIS ΕἸΣ ΤΟΥ͂Σ ΣΟΦΙΣΤΙΚΟΥ͂Σ ΕΛΕΓΧΟΥ͂Σ 

ae ot San Ald, 
Ὅτι μὲν ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος τέλος ἐστὶ τῆς λογικῆς ἁπάσης ¢ 9, 

VA Van) , 4 2 Fs \ ~ ξ ~ 

πραγματείας, ἤδη φϑάσαντες εἴπομεν ἐν οἷς τε περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλο- 

γισμοῦ διελέγετο 6 ᾿Αριστοτέλης χαὶ ἐν οἷς τὴν ἀποδειχτιχὴν παρεδίδου 

er 

χῷρ > SA ~ ς ~ \ ee, ete Ere ns ~ Q /> Is 
μέϑοδον. ἐπειδὴ γοῦν ἱχανῶς τὰ περὶ ἐχείνης ἡμῖν τῆς μεϑόδου ἐζήτηται, 
> , x Ww > ~ \ - - \’ ~ > / / ΄ ἀχόλουϑον ἄν εἴη εἰπεῖν τι καὶ περὶ τῶν Σοφιστιχῶν ἐλέγχων, τίς τε ὁ σχο- 

πὸς τῆς παρούσης πραγματείας ἐστί, χαὶ διὰ τί τάξιν ἔσχε τὴν τελευταίαν, 

χαὶ ὅτου χάριν Σοφιστιχοὶ ἐπιγράφονται ἔλεγχοι: ὡς γὰρ ἐν πολλοῖς 
of yy \ » [4 > \ , ΄ Ἁ ~ ΄ ᾿ 

εἴπομεν, ἔνϑα μὴ αὐτόϑεν ἐστὶ δήλη ἢ ἐπιγραφὴ τοῦ συγγράμματος, χρὴ 

10 χαὶ ταύτην σαφηνίζειν. σχοπὸς οὖν ἐστι τῆς παρούσης πραγματείας χατὰ 
/ ξ ἂ c ~ ‘ / Niwa ἀν. 3 ee \ PS Se , 

μέν τινας, ὡς ἂν ἡμῖν τὴν μέϑοδον παραδῷ δι᾽ ἧς τοὺς ἐλέγχους συνίστων 
Cc \ \ \ 5 7 ~ ~ I> 5 ΄ Vv Νὰ 

of σοφισταὶ χαὶ τοὺς ἀπείρους τῆς συλλογιστιχῆς μεϑόδου ἠπάτων" ἔστι δὲ 
σ c J, ~ ) > ~ 2 , a - 

αὕτη ot μέλλοντες παραδοϑῆναι παρ᾽ αὐτοῦ tod ᾿Αριστοτέλους δεχατρεῖς 
τρόποι, οἱ χαὶ ὥσπερ τινές εἰσι γενιχοὶ στοχασμοὶ τῶν σοφισμῶν. ot δὲ 

15 τοῦτον εἶναι τὸν σχοπὸν τῆς παρούσης πραγματείας τιϑέμενοι χαὶ διὰ τοῦτο 

ἐπιγεγράφϑαι Σοφιστιχοὺς ἐλέγχους φασίν, ὡς τῆς παρούσης πραγματείας 

περὶ τοῦ πῶς ἤλεγχον οἱ σοφισταὶ διαλαυβανούσης χαὶ περὶ τῆς συστά- 

σεως τῶν σοφισμάτων αὐτῶν, οὐ περὶ τοῦ πῶς Av τοῖς σοφισταῖς ἀντι- 

λέγοιμεν. ἄλλοι δὲ οὐ τοῦτον εἶναι τὸν σχοπὸν τοῦ βιβλίου εἰσήγαγον, 
20 ἀλλὰ μᾶλλον σχοπὸν ἔχειν τὸν ᾿Αριστοτέλην εἰπεῖν περὶ τοῦ πῶς ἂν αὐτοὶ 

μάϑοιμεν ἐλέγχειν χαὶ ἀντιλέγειν τοῖς πειρωμένοις σοφίζεσϑαι ἡμᾶς: διὰ 

1 ᾿Αποσημειώσεις --- ἐλέγχους I: AAEZANAPOY ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ΑΠΟΣΗΜΕΊΟΣΕΙΣ κτλ. a: 

de reliquorum codd. titulis οἵ. Praef. 2 ante Ὅτι μὲν exhibet hoc prooemium: Διδάξας 

περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ καὶ διαλεκτικοῦ συλλογισμοῦ ὁ ̓ Αριστοτέλης, νῦν ἥχει διδάξων ἡμᾶς καὶ 
περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων, οὐχ ὥστε τούτοις χρῆσϑαι ἡμᾶς ὡς τῷ ἀποδειχτιχῷ καὶ διαλεχτιχῷ 

συλλογισμῷ " οἱ μὲν γὰρ ἐπιστήμης ἔργα, τὰ δὲ σοφίσματα καὶ οἱ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι ἔργον μὲν ἐπι- 

στήμης οὐδέν, ἐνοχλήσεις δέ τινες μᾶλλον καὶ ἐμποδισμοὶ τῶν ἐπιστημῶν, ὡς χαὶ αὐτὸς σοφι- 

στιχὰς ἐνοχλήσεις ἐν ἄλλοις ὠνόμασεν. ἀλλ᾽ ἢ τοῦτο πάντως ποιεῖ διδάξων ἡμᾶς τίνες οἱ 
τρόποι, οἷς οἱ σοφισταὶ χρώμενοι πειρῶνται τοὺς πολλοὺς ἐλέγχειν καὶ τοὺς ἀμαϑεῖς τῆς συλλο- 

γιστικῆς μεϑόδου. διδάσκει γ᾽ οὖν ἡμᾶς περὶ τούτων, οὐχ ὥστε χρῆσϑαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 

παρὰ τῶν χρωμένων ἐλεγχώμεϑα. εἰδότες γὰρ τοὺς τρόπους, xa’ ode οἱ σοφισταὶ τὰ οἰχεῖα προ- 

βάλλονται σοφίσματα, ἐλεγχϑησόμεϑα μὲν παρ᾽ αὐτῶν οὐδαμοῦ, ἐλέγξομεν δὲ μᾶλλον αὐτοὺς 
λύοντες τὰ προβαλλόμενα σοφίσματα map αὐτῶν, ὡς (οἷς a) καὶ τὸν τρόπον εἰδότες τῆς συνϑέσεως. 
ὡς γὰρ ἐν ἄλλοις αὐτὸς εἶπεν, ὁ τὸν τρόπον εἰδὼς τοῦ δεσμοῦ, ἐχεῖνος λύσει τὸ συνδεϑέν, χαὶ ὁ 

τὸν τρόπον εἰδὼς τῆς συνθέσεως τοῦ σοφίσματος, ἐχεῖνος λύσει χαὶ τὸ προβαλλόμενον σόφισμα ἃ 
ὅτι aA: tel 3—6 πραγματείας, γνωριμόν ἐστιν ἅπασι, πολλαχόϑεν τοῦ παρόντος βιβλίου 

τῆς λογικῆς πραγματείας καὶ μᾶλλον ἐξ ὧν τε περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ ὁ ἀριστοτέλης 

διελέγετο χαὶ ἐκ τῆς ἀποδειχτιχῆς μεϑόδου ἣν παρεδίδου. ἀχόλουϑον δ᾽ ἂν A 4 παρεδί- 
dov I: ἀπεδίδου a S—10 χρὴ yap ἀεὶ σαφηνίζειν thy ἐπιγραφὴν τοῦ συγγράμματος, Eva 

py αὐτόϑεν ἐστὶ δήλη. σχοπός ἐστι A Ὁ. αὐτόϑεν a: αὐτόϑι | 16 ἐπιγράφεσϑαι A 

ante σοφιστ. add. τοὺς al: om. A 19 od om. a! 20 τὸν ἀριστοτέλην in ras. Al 

Comment. Arist. Il ὃ [Alexander] in Sophisticos elenchos. 1 
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τοῦτο γάρ φασιν οὐδὲ Ilept τῶν σοφιστικῶν συλλογισμῶν ἐπιγέγραπται τὸ 

βιβλίον ἀλλὰ Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι, ὡς μεϑόδου παραδιδομένης δι᾽ ἧς ἂν τοὺς 

σοφιστὰς ἐλέγχειν δυναίμεϑα. ἐπειδὴ γὰρ τῶν χατηγοριχῶν συλλογισμῶν τὸ 

εἶδος τριττὸν εἶναι δέδειχε χαὶ περὶ τῶν δύο, τοῦ τε διαλεχτιχοῦ φημι συλλο- 

5 γισμηοῦ χαὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ, ἀρχούντως ἐν ταῖς αὐτῶν πραγματείαις διέ- 

haBev, ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ ὥσπερ ἡμῖν ἀλεξητήριον παρέχων φάρμαχον 

εἰς τὸ ἀποφεύγειν τὰς σοφιστιχὰς ἐνοχλήσεις περὶ τοῦ σοφιστιχοῦ δια- 
, 5 

ἔγεται συλλογισμοῦ, ἐλέγχους παραδιδοὺς μᾶλλον τῶν σοφιστιχῶν λόγων, f. ὃν 

οἷα φιλοτιμούμενος ὡς μάλιστα περὶ τὸ ἀληϑές, δι᾿ οὗ αἱ ἀδρανεῖς ψευδο- 
, \ id ~ / > / Ν 4 ς \ ς 

10 λογίαι χαὶ ὃ τῶν δοχούντων ἐνδόξων φεναχισμὸς διελέγχεται. ὡς γὰρ ot 
5 \ 5 / x \ c i if ὩΣ Q 7 > iN \ \ x ἰατροὶ οὐ μόνον τὰ πρὸς ὑγείαν συντείνοντα διδάσχονται ἀλλὰ χαὶ τὰ δηλης- 

τήρια τῶν φαρμάχων ἐπιζητοῦσι τίνα ἐστίν, οὐχ ἵνα τούτοις χρήσωνται, 

ἀλλ ὡς βλαβερὰ ταῦτα φεύγωσι χαὶ ϑανάσιμα, χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον χρὴ 

πάντως χαὶ τοὺς τοῖς ἀληϑέσιν ἐγγυμνασϑέντας χαὶ πεῖραν τῶν ἐνδόξων 
15 λαβόντας εἰδέναι χαὶ ποῖά εἰσι τὰ φαινόμενα ἔνδοξα. οὐ γὰρ τῷ ᾿Δριστο- 

~ 
> / XN id \ ~ ~ 5 ΓΑ ~ » 

τέλει σχοπὸς ἦν προηγούμενος περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων διαλαβεῖν (οὐ 

γὰρ δι᾿ αὐτὸ ἀλλὰ χαϑ' ἕτερον περὶ τοῦ εἰρημένου εἴδους διδάσχει) (ἀλλὰ 
~ 

περὶ τοῦ ἐλέγχειν τοὺς σοφιστάς. παιζόντων yap, οὐ σπουδαζόντων τὸ 
3, 

20 ἀνδράσι σοφοῖς χαὶ ἐπιστήμοσιν; ὡς ἐν τῷ Εὐθυδήμῳ xat [Πλάτων δια- 
λαυβάνει, ἔνϑα τῷ Κρίτωνι διαλεγόμενος ὃ Σωχράτης ϑαυμασίαν εἶναι τὴν 
σοφιστιχὴν ἀποφαίνεται χαὶ “᾿πανσόφους ἀτεχνῶς ὀνομάζει τοὺς σοφιστὰς 

κ᾿ ΄ ς G.~ \ SEN ΄ \ , 3: ΄ χαὶ βούλεσθαι μαϑεῖν χαὶ αὐτὸς ταύτην τὴν μέϑοδον: εἶτα προτρέπεται 
τὸν Εὐθύδημον τῷ τοῦ ᾿Αξιόχου παιδὶ Κλεινίᾳ προσδιαλεχϑῆναι: 6 δ᾽ 

20 εὐθὺς ἀρξάμενος χαὶ δμώνυμα ἐρωτῶν εἰς ἀντιφάσεις περιῆγε τὸν νέον 
7 ΄ὔ Ct + 6 , , , > ~ > 7 ε ΄ 
οὕτω λέγων: “ὦ Κλεινία, πότεροί εἰσι τῶν ἀνθρώπων ot μανϑάνοντες: 

χαὶ τὸ μειράχιον, ἅτε μεγάλου ὄντος τοῦ ἐρωτήματος᾽᾽, πρῶτα μὲν ἠρυ- 
ϑρίασεν, εἶτα πρὸς τὸν Σωχράτην ἀπεῖδεν: ὃ δὲ παρεϑάρρυνέ τε αὐτὸν 

χαὶ ἀποχρίνασϑαι διεχελεύσατο 6 τι ἂν βούλοιτο: χαὶ ἀποχρίνεται ὁ Κάλει- 
/ Cg ς \ fa Ὁ ΄ >) 4 ει 9 ν» = , Φ 30 ving “ὅτι ot σοφοὶ εἶεν of μανθάνοντες. xat ὃ Εὐθύδημος: ἄρά γε, ὦ 
+ , ma -- ΄ ¢ l4 τ ΄ ny - ἘΞ 4 Κλεινία. atdds τινας διδασχάλους: ὡμολόγησεν οὗτος. τίνων οὖν εἰσι διδά- 

σχαλοι; ἐχεῖνος: τῶν μανθανόντων. ap’ οὖν σοφοὶ ἦσαν, ὅτε τὰ διδασχό- 
5 9 ΄ ὦ ςς 5 Q~ > ) ἘΣ] , "7 (< > ~ μενα οὐχ ἠπίσταντο; Ob δῆτα, ἢ δ᾽ Gc’. μανθάνουσιν ἄρα ot ἀμαϑεῖς. 

1 τῶν om. A 2 μεϑόδου 423: χαϑόλου 411 3 δυναίμεθα 4Α:Κ: δυνάμεϑα all: 

δυνώμεθα A 4 τρίτον a? 5 ἐν ταῖς αὐτῶν πραγματείαις AK: ἐν τῇ ἑαυτοῦ πραγμα- 

tela al 8 λόγων aA: ἐλέγχων | 10 διελέγχεται AK: διελέγχηται al 11 tatpe- 
tat διδάσχονται aA: διδάσκουσιν 1 15 χαὶ ποῖα AK: ὁποῖα al 16.17 οὐ yap A: 

οὐδὲ al 17 xa¥ al: or A ἀλλὰ alterum addidi 19 ὡς a! 20 εὐϑυ- 
δήμων (sic) I 21 ἔνϑα] Euthyd. c. 1 p.271C0—272B 22 ἀτεχνῶς AK: ἀτέχνως 
al 23 BodAcstat all: βούλεται 42 zai αὐτὸς μαϑεῖν A 25 αὐξάμενος al 
ὁμωνύμως ἃ post εἰς add. τὰς ἃ περῆγε a 20 λέγων] Euthyd. ο. 5 p. 215} -- 
2100 πότεροί a*A Plato: πότερος al: πότερον I post pavidvovtes add. ot σοφοὶ 

ἢ οἱ ἀμαϑεῖς Plato cf. p. 24,16 29 ἀποχρίνασϑαι AK: ἀποχρίνεσϑαι al 92 ὅτε 424: 

ὅτι 411 99 ἡ δ᾽ ὅτις a! post ἡ δ᾽ ὅς add. ὃ νοητέον ἀντὶ τοῦ ἔφησεν οὗτος A 
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ἔπειτα πάλιν τὸ ἐναντίον συνελογίσατο, ὅτι μανθάνουσιν οἱ ἐπιστάμενοι. 

ἀλλὰ τοιούτων μὲν λόγων πλήρης οὗτός τε ὃ διάλογος ual ὁ [Ιρωταγύρας. 
ἡμεῖς δὲ πάλιν πρὸς τὸ προχείμενον ἐπανέλθωμεν. σχοπός ἐστι τῷ ᾿Αρι- 

στοτέλει, ὡς ἔφημεν, ὁ πρῶτος ἀποδεδομένος περὶ τοῦ εἰπεῖν πῶς συνίστων 
5 τοὺς δοχοῦντας ἐλέγχους of σοφισταί, χαὶ πῶς ἐδόχουν διὰ τούτων ἐλέγχειν 

τοὺς ἀπείρους τῆς τέχνης αὐτῶν, χαὶ τίνες οἱ γενιχοὶ στοχασμοὶ τῶν 

σοφισμῶν, χαὶ πόσων στοχάζονται of ἐν τοῖς σοφίσμασιν ἀγωνιζόμενοι χαὶ 

διαφιλονειχοῦντες, χαὶ πόσα εἴδη τῶν σοφισμῶν, χαὶ χατὰ πόσους τρόπους 

ἕν ἕχαστον τῶν εἰδῶν τὴν φαντασίαν τοῦ ἐλέγχειν ἐμποιεῖ. εἶτα ἐφεξῆς 

10 χαὶ τὰς προσηχούσας λύσεις ἐπάγει αὐτοῖς: λύειν γὰρ τῶν ἀμηχάνων τὸν 

δεσμὸν ἀγνοοῦντα. τούτου δὲ φανεροῦ γεγονότος ual ἐλέγχειν δυνησόμεϑα" 

ἁπλῶς γὰρ τὸ εἰδέναι ὅπως ἐχεῖνοι τὰ σοφίσματα συνίστων τῶν λύσεων 

γίνεται ποριστικόν, ἐπεὶ ὃ τοῦ δεσμοῦ τὴν γνῶσιν ἔχων olde πάντως χαὶ 

ὅπως ἂν τὴν λύσιν ἐπαγάγῃ τῷ δεσμῷ μηδενὸς προσισταμένου αὐτῷ, ὡς 

15 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματεία φησί. 
᾿ Περὶ δέ γε τῆς τάξεως ἀμφισβητεῖται πολλοῖς. οἵ μὲν γάρ φασιν ὡς 

ἔδει τὴν Gtahextixhy πραγματείαν, ὁμοίως δὲ χαὶ ταύτην τὴν σοφιστιχὴν τῆς 

ἀποδειχτιχῆς προταχϑῆναι" χρῆναι γὰρ πρότερον τοῖς πιϑανοῖς γρονοτριβή- 

σαντας et) οὕτως χαὶ τοῖς ἀναγχαίοις χαὶ ἀληϑέσι προσδιατρῖψαι. οὐ 

20 χαλῶς δὲ of ταῦτα λέγοντες ἀποφαίνονται. εἰ γὰρ 7 τῶν ἀνθρώπων φύσις 

τῇ ὕλῃ συνδεϑεῖσα ἀπατᾶται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χαὶ τῇ φαντασία παρα- 

χολουϑοῦσα παραλογίζεται χαὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα ὑπονοεῖ, οὐ χρὴ πᾶν- 

τως πρώτοις αὐτὴν προσβαλεῖν τοῖς πιϑανοῖς τε χαὶ φαινομένοις ἐνδόξοις" 

ἐνσχεϑεῖσα γὰρ τούτοις χαὶ προσληφϑεῖσα οὐ ῥᾷον αὐτῶν ἀποστήσεται 

25 χαὶ τὴν ἀλήϑειαν ὑποδέξεται, ἐχεῖνα ἡγουμένη τἀληϑῆ χαὶ αὐ τόπιστα᾽ f. ὃτ 
πρόληψις γάρ, χἂν ἣ τυχοῦσα ety, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ταχέως μετατίϑεσθϑαι 

οὐ φιλεῖ. ἄλλως τε δὲ ἐχεῖνα προταχϑῆναι τῆς ἀποδειχτιχῆς ἐπιστήμης 

ὥφειλον ἃ δὴ χαὶ χρήσιμα ἦν εἰς ἀπόδειξιν. ἢ δέ Ye σοφιστιχὴ ἀχρηστός 
ἐστι παντελῶς τῇ ἀποδειχτιχῇ ἐπιστήμῃ. ἔτι εἰ τὸ ψεῦδος τῇ παραϑέσει 

80 τῆς ἀληϑείας ἐλέγχεται, ἀχόλουϑον ἂν εἴη πάντως τἀληϑῇ πρῶτον μαϑόντας 
οὕτω τοῖς πιϑανοῖς χαὶ ψευδέσι προσομιλῇσαι: εἰχότως ἄρα προτέρα τῶν 

τοιούτων ἢ ἀποδειχτιχὴ τέταχται. ἐν αὐτῇ γὰρ τὸν χυρίως συλλογισμὸν 

μαϑόντες, ὅτι ἐξ ἀναγχαίων χαὶ ἀμέσων χαὶ γνωριμωτέρων χαὶ προ- 
τέρων τοῦ συμπεράσματος γίνεται, τὸν παρὰ ταῦτά τι συνάγοντα σχώλου 

35 παντὸς πόρρω χαϑισταμένου ῥαδίως ἐπιγνωσόμεϑα: εἰ γὰρ τὸ πῶς γίνεται 

χαταμάϑωμεν χαὶ τίνα τρόπον τὸ ἀληϑές, τὸ παρὰ ταῦτα γινόμενον εὐχερῶς 

ὃ διαφιλονιχοῦντες ἃ 12 λύσεων 421: λόγων 411} 13 δεσμοῦ] ε ex corr. | 14 énxa- 

ε 
Ὑάγη A: ἐπαγάγειε a?S (ει S): ἐπαγάγεσε (sic) I: ἐπήγαγε a! 15 ἐν τῇ Meta τὰ φυσιχὰ 
πραγματείᾳ] Bl ρ. 995a29 sq. 18. 19 γρονοτριβήσαντα A 19 ante ἀληϑέσι add. 

τοῖς A 19. 20 οὐκ ἀληϑῶς A 23 αὐτοῖς A τε om. A 24 ἐναχεϑεῖσα a! 
27 προσταχϑῆναι a 28 σοφιστιχὴ] ἢ ex ὃς corr. I dl πρότερον a 33 μα- 

ϑόντες, sed ante συλλογισμὸν A: pavddvovtes al ἐξ dvayxatwy aA: ἐξανάχης 1 

36 περὶ ut solet ἃ map’ αὐτὰ A 
1* 
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χαταμαϑεῖν δυνησόμεϑα. ἐπεὶ δὲ ody οἷόν te ἦν ἐχ ταύτης ἀμέσως προσ- 
Γ > ~ oe ὅς avs y aX oN ~ ~ \ > ὯΙ ὑῶν - \ βαλεῖν τῇ σοφιστιχῇ, διδάσχει μεταξὺ περὶ τῆς πῇ μὲν ἀληϑοῦς πῇ δὲ 

ψευδοῦς, ἥπερ ἐστὶν 7 διαλεχτιχή. ἀλλὰ γὰρ τίς μὲν ὃ σχοπὸς τῆς παρού- 

σης πραγματείας χαὶ περὶ τῆς τάξεως αὐτῆς χαὶ τῆς ἐπιγραφῆς ἀρχούντως 
\ t 

‘ 

5 εἰρήχαμεν: ἤδη δὲ χαὶ τῶν τοῦ φιλοσόφου λόγων ἐπίσχεψιν ποιησώμεϑα. 

p. 164220 [Περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. 

Πλάτων μὲν ἐν τῷ Εὐϑυδήμῳ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν προοιμίοις εὐϑὺς τῆς 
4 5, διαλεχτιχῆς πραγματείας τὸν αὐτὸν εἶναι λέγουσιν ἐριστιχὸν χαὶ σοφιστιχὸν 

, ’ δι Ἁ \ \ Ἁ \ Ἁ σ > 

συλλογισμόν. τούτους GE TODS συλλογισμοὺς ποτὲ WEY “ATA THY ὕλην διημαρ- 

10 τῆσϑαι λέγουσι τῆς συλλογιστιχῆς συζυγίας οὐχ ἐχπίπτοντας, οὺς χαὶ συλλο- 

γισμοὺς ὀνομάζουσι, ποτὲ δὲ τὸ συλλογιστιχὸν εἶδος μὴ ἔχοντας ἀληϑῇ φέρειν 

τὴν ὕλην, Os οὐδὲ συλλογισμοὺς ἀξιοῦσι χαλεῖν ἀλλὰ φαινομένους συλλογισ- 
4 > “4 σ 4 vd > ~ , Sy 

μηύς. οἷον τί φημι; ὅταν τις συλλογίσηταί τι ἐν συλλογιστιχῇ συζυγία διὰ 

προτάσεων παρὰ τὴν ὕλην ληφϑεισῶν, ἐριστιχὸν μὲν ποιεῖ συλλογισμόν, πλὴν 
\ 4 e σ / ς ~ e 5 ~ 3 id Vv γ ἐδ Ae \ 

15 χαὶ σοφιστιχόν, ὡς ὅτε λέγει ᾿ πᾶς ὃ ἀνδρεῖος ἀνδρείαν Eye’ ἔστι OE ὃ χιτὼν 

ἀνδρεῖος" ὃ χιτὼν ἄρα ἀνδρείαν ἔχει᾽" οὗτος γὰρ ὃ συλλογισμὸς ἐριστιχὸς χαὶ 
σοφιστιχὸς οὐ παρ᾽ ἄλλο τι ἢ παρὰ τὸ ληφϑῆναι ὡς ἔνδοξον τὸ πάντα τὸν 

ἀνδρεῖον ἀνδρείαν ἔχειν, ἐπειδὴ ἐν συλλογιστιχῇ συζυγίᾳ ἐν πρώτῳ οὔσῃ 

ρους τῆς δὲ χαϑόλου τῆς 
90 μείζονος. ὅταν δὲ πάλιν συλλογίσηταί τίς τι ἐξ ἀληϑῶν μὲν προτάσεων 

μὴ συλλογιστικῶς δὲ μηδὲ φυλάξας τὸ τοῦ σχήματος ἴδιον, συλλογισμὸν 
\ x 2 ΄ \ x ΄ x la a ee 

χαὶ οὗτος ἐποίησε, πλὴν οὗτος φαινόμενος συλλογισμὸς λέγεται, οἷοί εἴσιν 

of ἐν ἀσυλλογίστῳ συζυγίᾳ ἐρωτώμενοι λόγοι. οἷον εἰ συνάγει τις τὸ ὅτι 

πᾶς ἄνϑρωπος ἵππος ἐστὶ διὰ τοῦ λαβεῖν πάντα ἄνϑρωπον ζῷον εἶναι χαὶ 

25 πάντα ἵππον ζῷον’ ἀσυλλόγιστος γὰρ H ταιαύτη πλοχὴ τοῦ συλλογισμοῦ 

χαίτοι ἐξ ἀληϑῶν οὖσα προτάσεων: αἴτιον δὲ τὸ εἶναι δύο χαταφάσεις ἐν 
δευτέρῳ σχήματι. χαὶ πολλὰ τούτων τὰ παραδείγματα ἐν ταῖς πονηϑείσαις 

ἡμῖν εἰς τὴν Διαλεχτιχὴν ἐξηγήσεσιν. ἄλλοι δέ τινες σοφιστιχοῦ χαὶ ἐρι- 

στιχοῦ συλλογισμοῦ διαφορὰν ταύτην παραδεδώχασιν, ἐριστιχὸν μὲν εἰπόντες 

80 εἶναι τὸν χατὰ τὸ συλλογιστιχὸν εἶδος μὴ ὑγιῶς ἔχοντα, σοφιστιχὸν δὲ τὸν τὴν 
“σ΄ Ὑ > 2 Cro Ν Χ \ ‘ Ξ χ ard > πον τ ν 
ὕλην ἔχοντα διημαρτημένην ὑγιὲς ὃξ τὸ συλλογιστιχὸν εἶδος. GAA ἐλέγχον- 

x > > ~ ~ 3 / Q/ eX \ a ? ται οὗτοι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ψευδόμενοι. προϊὼν yap ἐν οἷς 

σχήματι éx δύο χαταφατιχῶν, τῆς μὲν ἐπὶ μέ 

ἐν τῷ Εὐθυδήμῳ] cf. c. 1 p. 212 Β (ταύτης τῆς σοφίας --- τῆς ἐριστιχῆς) 7. 8 ἕν 

προοιμ. εὐθὺς τῆς διαλ. πρ.] Top. 1 1 p. 10023 sq. 9.10 διημαρτῆσϑαι Al: ἐξημαρτῆ- 
ovat a 11 φέρειν A: δὲ 1: δὲ φέροντας a?: om. al 12 οὺς a?A: om. al 

συλλογισμοὺς aA: συλλογισμὸν 1 13 τί φημι om. A 14 ληφϑεισῶν 1454: ληφϑέν- 

των all 15 ὡς ὁ λέγων A mos I 6 prius om. A ἀνδρίαν itemque in’ 

sequentibus A 15. 16 ὁ χιτὼν ἀνδρεῖος, omisso ἔστι δὲ, ante πᾶς collocat A 
17 post σοφιστιχὸς add. xat A τὸν om. A 20 ὅταν δέ τις συλλογίσηταί τι A 
22 οἷόν a? 23 ot om. a! 24 τὸ A 27. 28 καὶ --- ἐξηγήσεσιν om. A 29 bta- 

φορὰν συλλογισμοῦ A ταύτην A: τούτων I: τοιαύτην a 92 προϊὼν] c. 11 

p. 1716.7 
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TOV ἀποδειχτιχὸν λόγον τοῦ διαλεχτιχοῦ διίστησι χαὶ τοῦτον τοῦ σοφιστιχοῦ, 
¢ 4 “καὶ ~ ~ ~ a ΄ 

φησὶν ὅτι “6 μὲν οὖν χατὰ τὸ πρᾶγμα ϑεωρῶν τὰ χοινὰ διαλεχτιχός, 6 δὲ 
~ / ~ 

τοῦτο φαινομένως ποιῶν σοφιστιχὸς χαὶ συλλογισμὸς Eptotixds”. ἐπειδὴ 

τοίνυν ὃ ἐριστιχὸς συλλογισμὸς ὁ αὐτός ἐστι τῷ σοφιστιχῷ ἐλέγχῳ, εἰπὼν 
περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων ἐπήγαγε χαὶ τῶν φαινομένων 

‘ ‘ 

/ » \ ~ > 4 ΄, ‘ 

ἐλέγχων ὄντων δὲ παραλογισμῶν, ex παραλλήλου τὸ αὐτὸ Deis? χοινὸν 

γὰρ πάντων τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων τὸ φαίνε᾽σϑαι. χαὶ τούτων τὴν διαί- f.: 
~ βου >Q. 2 ~ try “ ς ᾿ ᾿ ΄ 

ρεσιν ποιεῖται εὐθὺς ἐν τοῖς ἑξῆς λέγων’ οἱ μὲν γὰρ τούτων τῶν σοφιστι- 
χῶν ἐλέγχων εἰσὶ συλλογισμοί, of αὐτοὶ ὄντες τοῖς ἐριστιχοῖς συλλογισμοῖς 

τοῖς ἐχ φαινομένων ἐνδόξων μὴ ὄντων ὃὲ συντιϑεμένοις: of ὃὲ δοχοῦσιν 
> ς > \ κι ΓΑ Ὑ - > “a 5 fF ~ Se. δ᾽ τὰς & 

εἶναι, οἱ αὐτοὶ χαὶ οὗτοι ὄντες τοῖς ἐριστιχοῖς λόγοις τοῖς ἢ ἐξ ἐνδόξων 
ἢ φαινομένων ἐνδόξων φαινομένοις, οἱ χαὶ ἐριστιχοὶ μὲν λέγονται συλλο- 

, \ 9) Ὑ \ \ * > \ ΄ \ 
γισμοί, συλλογισμοὶ ὃ ov. συλλογισμοὶ μὲν οὖν εἰσι GomLotixnt of τὸ 

“ 7 ΄ ” wv x ‘ c -" 

σχῆμα μὲν ἔχοντες ὑγιὲς τὰς OE προτάσεις ἢ ἄμφω ἣ τὴν ἑτέραν ψευδε 
a ~ 7 ar , \ 

φαινόμενοι ὃὲ of τὸ σχῆμα μὲν μὴ ὑγιὲς ἔχοντες τὰς GE προτάσεις 4rd 

υὲν ἀληϑεῖς ὁτὲ δὲ ψευδεῖς. ἁπλῶς OE πάντες οἱ φαινόμενοι ἔλεγχοι 7, 

“Ὁ. 
Ss 

€e 

συλλελογισμένοι εἰσὶν ἣ ἀσυλλόγιστοι: χἂν yap χαὶ τὸ εἶδος ὑγιὲς ἔχῃ; 
’ / 5 Ὑ - ν᾿ 5 / a ΜᾺ 2 ~ >\ 2 AES , 

φαινόμενος ἐστιν ἔλεγχος χαὶ οὐ χυρίως EAEYYOS. τοῦ δὲ ἐλέγχου μέρη 
ς \ εἰσὶ δεχατρία: §€ μὲν ta “᾿παρὰ τὴν λέξιν᾽᾿, ἑπτὰ δὲ τὰ παρὰ τ 

C V+ ~ / Pp 7} ~ \ ~ . ex: / 

ἔξω τῆς λέξεως᾽᾿ χαλεῖ. χαὶ ταῦτα τὰ δεχατρία ς 9 : 
vorav, ods ὃ ᾿Δριστοτέλης 
δὶς παραδίδωσι, πρῶτον μὲν λέγων πῶς ἀπατῶσιν ot σοφισταί, ὕστερον δὲ 

λύων αὐτά. Σοφιστιχοὶ οὖν ἔλεγχοι ἐπιγέγραπται 7 παροῦσα. πραγματεία 

χαλῶς" χαὶ διχῶς ἂν νοηϑείη ἣ ἐπιγραφή, καὶ ὅτι ἐλέγχουσιν of σοφισταὶ 
χαὶ ὅτι ἐλέγχονται. ἣ τὸ φαινομένων ἐλέγχων : 

, r ᾿ \ \ ΄ - ΄, \ Y ἊἋ ε ~ χόν(- ἐξηγητιχὸν) yap τὸ πρότερον τοῦ δευτέρου. χαὶ εἴη ἂν ὃ νοῦς τοῦ 
λεγομένου τοιοῦτος, ὡς ἤδη λέγωμεν περὶ τῶν μὴ χυρίως ἐλέγχων ἀλλὰ τῶν 

φαινομένων ἐλέγχων, οἵτινές εἰσιν οἱ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι. GAN ἀναγχαῖόν ἐστιν 
ΡῚ ~ ΄ / / \ a, ΟΥ => Σ ᾿ \ ΄ Vv; ΕΣ 

εἰπεῖν τί τέ ἐστι σόφισμα χαὶ τί ἀληϑὴς ἔλεγχος καὶ τί φαινόμενος ἐλεγχος 

χαὶ τί παρεξέλεγχος καὶ τί παραλογισμός. σόφισμα μὲν οὖν ἐστι, χαϑὼς 
χαὶ αὐτὸς ἐν τοῖς Τ᾿οπιχοῖς φησι, ταὐτὸν τῷ ἐριστιχῷ συλλογισμῷ. οἷον ἄρα 
ὅ, » ΄ v ers 5 , Fon ὦν es κι σχι 
ἔστι σιγῶντα λέγειν: οὔ φησιν ὃ ἀποχρινόμενος" τί δέ, ὅταν ξύλα χαὶ λίϑους 
λέγῃς, dp’ οὐ σιγῶντα λέγεις; ἰδοὺ γοῦν ἐνταῦϑα παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τὸ 
σόφισμα γέγονεν. ἔλεγχος δέ ἐστιν ἀληϑὴς “᾿ ἀντίφασις τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνός, 

2 a 
Ψ 

> = 
S 

we ¢ IF 

πῆνεγχεν ὡς ἐξηγητι- 

\ > ΄ A 3 \ ? \ > 4 \ ’ > \ Μῳ; 3 ~ 

UT) ὀνόματος ἀλλὰ πράγματος, χαὶ ὀνόματος μὴ συνωνύμου ἀλλὰ TOD αὐτοῦ. 

ἐχ τῶν δοθέντων ἐξ ἀνάγχης, μὴ συναριϑμουμένου τοῦ ἐν ἀρχῇ. χατὰ 

2 οὖν om. A 5 post φαινομένων add. μὲν Arist. 10 τοῖς om. a! 

συντιϑεμένοις aA: συντεϑημένοις 411 11 τοῖς alterum om. a! 12. 13 φαίνονται 
μὲν συλλογισμοί, εἰσὶ δ᾽ οὐ συλλογισμοί A 15 ὑγιὲς μὴ A 117 συλλογισμέ- 

νοι 

ty a 21 πρῶτα A 22 λύων aA: λέγων | 25 ἐξηγητιχὸν addidi 28. 29 τέ 

ἐστι et sequentia tria xat om. A 29. 30 σόφισμά ἐστιν ὡς ἀριστοτέλης ἐν A 90 ἐν 

a! 19 δεκατρία A cf. vs. 20: δέχα χαὶ τρία al 20 χαλεῖ] ὁ. 4 p. 16524 

τοῖς ‘lomtxots}] VIII 11 p. 162a17 φησίν, ἤγουν ἐν τῶ ὀγδόω, ταυτόν τι τῶ A 

Ὁ] ξύλα ---λίϑους I: ξύλον --- λίϑον a 82 λέγῃς ἃ: λέγεις 1 33 ἀντίφασις χτλ.] 6. ὃ 

». 167a823—27 ἀντίφασιν | 35 ἐν ἀρχῇ A Arist.: ἐξ ἀρχῆς al, sed cf. p. 6,8. 11 
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ταὐτὸ χαὶ πρὸς ταὐτὸ χαὶ ὡσαύτως χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ᾽᾿. εἰ γὰρ 
ἐρωτήσει τις “Apa γε ὃ χύων ζῷόν ἐστιν ;:᾿ εἶτα χαταφήσομεν χαὶ ἐπαγάγοι 

ὃ ἐρωτῶν ὅτι ὁ τὰ χαύματα ποιῶν οὐχ ἔστι ζῷον, οὐχ ἂν ἐλέγχοι διὰ 
᾿ \ N \ ee ~ 4 \ y¥ 5 \ ΔΝ ΄ 

τὸ μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ποιήσασϑαι τὸν ἔλεγχον. ἐπειδὴ δὲ πολλάχις 

5 χαὶ ἀπὸ συνωνύμων ἀπάτη γίνεται, οἷον ὡς ὅταν ἐρωτήσῃ τις “Apa γε 

ζῷον περιπατεῖ;᾽, εἶτα χαταφήσει 6 ἀποχρινόμενος χαὶ 6 σοφιστὴς ἐπαγάγῃ 

ὅτι ἔστι τι χαὶ ἠρεμοῦν, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ὅτι “᾿ χαὶ ὀνόματος μὴ συνω- 

γύμου.᾽ ἀλλὰ μηδὲ τὸ ἐν ἀρχῇ συναριϑμεῖσϑαι. τί δὲ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖ- 

σϑαι, εἴρηχεν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Ipotépmv. ὀφείλει δὲ 6 ἔλεγ) ) , εἴρηχε Ϊ έρᾳ ροτέρων. Oo ὃ ἔλεγχος χαὶ 

10 “χατὰ τὸ αὐτὸ χαὶ πρὸς τὸ αὐτὸ εἶναι. εἰ γὰρ μήτε ὁμώνυμον μήτε 
, Vv \ 5 Ψ , \ > 5 ~ Q.~ ἐγ αν 9\ \ 

συνώνυμον εἴη TO ἠρωτημένον μήτε TO ἐν ἀρχῇ Andy, κατ΄ ἄλλο δὲ xat 

ἄλλο μέρος λέγοιμέν τι τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν χαὶ μὴ ὑπάρχειν, οὐχ ay 

ἐλέγχοιμεν. οἷον apa γε 6 Αἰϑίοψ μέλας; ναί: ἀλλὰ μὴν τοὺς ὀδόντας 
5 , σ e Den \ if \ 9 , 5 ? 5 \ Ν ὌΝ 

οὐ μέλας, ὥστε ὃ αὐτὸς χαὶ μέλας χαὶ οὐ μέλας. ἀλλ οὐ χατὰ τὸ αὐτὸ 
ξ΄ Vv ων» \ 5 δ. \ >! 5 εὖ ν 5 \ σ΄ wv / 15 ὃ ἔλεγχος γέγονε. χαὶ et μὴ πρὸς TO αὐτὸ Ely, οὐδὲ οὕτως ἔσται χυρίως 
Ὑ Ψ Vv VW. \ "4 4 Le \ ΄ Ψ \ \ 

ἔλεγχος. οἷον εἰ τις εἴπῃ τὰ δέχα διπλασίονα εἶναι χαὶ μή OD γὰρ πρὸς 

τὸ αὐτὸ λέγονται ἀλλὰ πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο. ἔστω δὲ χαὶ “᾿ὡσαύτως᾽᾽ λεγό- 

μενον, ὅπερ ἐστὶ δηλωτιχὸν τοῦ δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ. οἷον apa γε ὁ χοιμώ- 
ῃ 

9 ς΄ 

wevos ὄψιν ἔχει; vat, φησί: τί δέ, ὃ ὄψιν ἔχων οὐχ ὁρᾷ; ναί" ὁ χοιμώμενος 

20 ἄρα δρᾷ οὐχ ἐλέγχει γὰρ οὗτος 6 λόγος τὸν λέγοντα μὴ ὁρᾶν τὸν χοι- 

υὐὠώμενον, διότι ὃ λέγων ᾿ ὃ ὄψιν ἔχων δρᾷ᾽ σημαίνει χαὶ τὸν ἔχοντα χαὶ μὴ 
ἐνεργοῦντα δυνάμενον δὲ ἐνεργεῖν χαὶ τὸν ἤδη ἐνεργοῦντα. “᾿χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ 

4 2) = pe ¢ wv Ὁ > ΄ > \ \ bye at | “ὦ >. we 
χρόνῳ᾽᾿. οἷον aod γε ot | ἀνϑῦρωποι ἀγαϑοί; ἀλλὰ μὴν ἐπὶ tod otdypod f. 4r 

/ 5 > { “4 > \ \ ~ > Ἃ VW. YY 9 Qa \ ». \ γένους οὐχ ayavol. ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἂν εἴη ἔλεγχος ἀληϑὴς μὴ ἐπὶ 

25 τοῦ αὐτοῦ χρόνου συλλογισάμενος. ὅταν οὖν μὴ χατὰ τὸν διορισμὸν τούτου 

τοῦ ἐλέγχου, λέγω δὴ τοῦ ἀληϑοῦς, ἐλέγχῃ τις τὸν προσδιαλεγόμενον GAN ἣ 

xa) ὁμωνυμίαν ἣ χατά τινα τῶν σοφιστικῶν τρόπων, τηνιχαῦτα ἐλέγχοι 
δ > > QO~ > \ ~ \ \ ~ y 5. «1. 7 
ἂν οὐχ ἀληϑῶς ἀλλὰ σοφιστιχῶς. χαὶ τὸν τοιοῦτον ἔλεγχον οὐδ᾽ ελεγχὸν 

ὀνομάζει 6 ᾿Αριστοτέλης ἀλλὰ φαινόμενον ἔλεγχον καὶ παρεξέλεγχον ὡς 
Ve 4 p=! , \ > i a ΟΝ ΕΜ \ ~ \ > ae ee 30 ἔξω ὄντα τοῦ xvptws χαὶ ἀληϑοῦς ἐλέγχου, περὶ οὗ xat αὐτὸς ὁ ᾿Αριστο- 
τέλης ἐρεῖ μετὰ μιχρόν. παραλογισμὸς δέ ἐστιν ἣ γινομένη ἀπάτη ἣ διὰ 

1 πρὸς αὐτὸ A χρόνῳ aA: λόγω I 1.2 ἂν γάρ τις ἐρωτήση ὅτι ὁ A 2 ἐπαγάγοι]: 
ἐπαγάγη ἃ Ὁ εἶτα πρὸς τὸν ἀποχριϑέντα ἐπαγάγη ὁ ἐρωτῶν A post χαταφήσει ex- 

punxit μὲν | 7 ἠρεμοῦν 8424: ἠρεμεῖ 1: ἡ ῥεμᾶ (sic) al 8 an συναριϑμείσϑω ? 
8. 9 ti— aitetodar al: ὅπερ A 9 ἐν τοῖς δευτέροις τῶν προτέρων εἴρηχεν A ἐν τῷ dev- 

τέρῳ τῶν [!]ροτέρων] ὁ. 10 p. 6040 38 54. 10 χατὰ ταυτὸ Α 12 λέγοιμεν δὲ τὸ αὐτὸ A 

15 τὸ Aa’: om. 81] ἔσται al: ety A 16 ante ἔλεγχος add. ὁ A εἴ τις εἴπῃ 
om. A τὰ Al: om. a 18 évapyeta a 19 φησί om. A TO δὲ ὄψιν ἔχον Opa a 
22 post αὐτῷ add. δὲ A 23 χρόνῳ aA: λόγω I cf. p. 14,18 24, 25 ἀλλὰ --- συλλο- 
γισάμενος] τοῦτο δ᾽ οὐχ ἀληϑές, διὰ τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χρόνου A 26 τοῦ ἀληϑοῦς 

ἐλέγχου ἐλέγχη A 27 τρόπων a7Al: προτάσεων al 28. 29 σοφιστιχῶς, οὐχ ἀληϑῶς. 
καὶ τὸν τοιοῦτον ὀνομάζει ἀριστοτέλης φαινόμενον A 90 χυρίως χαὶ om. A ἀλη- 

vas V 30. 31 mepi—ptxpdv om. A 81 ἐρεῖ] p. 165a2 δέ Al: om. a 

γινομένη A: γενομένη al 

—_——  Ν 
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τὴν ὕλην ἢ διὰ τὸ εἶδος τοῦ συλλογισμοῦ. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὃὲ ἐσημειωσάμεϑα 

τὸν ᾿Αριστοτέλην παραλογισμὸν ὀνομάζοντα τὸν μὴ ὑγιῶς ἔχοντα χατὰ τὸ 

σχῆμα συλλογισμόν. 
q ‘ \ ~ ~ > / \ ~ - ΄ , 

Περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. τινὲς τῶν ἐξηγησαμένων ἐν- 
~ ΄ ΄ 7 ~ / ~ ~ 

5 ταῦϑα 8x παραλλήλου, ὡς ἔφαμεν, τεϑεῖσθϑαί φασι τῶν σοφιστιχῶν 

ἐλέγχων χαὶ τῶν φαινομένων ὡς πάντων τῶν σοφιστιχῶν οὐχ ὄντων 
χυρίως ἐλέγχων ἀλλὰ φαινομένων. εἴη δ᾽ ἄν τις χαὶ διαφορὰ σοφιστιχοῦ 
ἐλέγχου χαὶ φαινομένου ἐλέγχου: σοφιστιχὸν μὲν γὰρ ἔλεγχον ἐρεῖς τὸν 

τὴν ὕλην ἔχοντα ψευδῆ χαὶ ἀπὸ φαινομένων ἐνδόξων ἐπιχειροῦντα τὸ δὲ 

10 σχῆμα ὑγιὲς ἔχοντα, φαινόμενον δὲ “ἔλεγχον χαὶ παραλογισμὸν τὸν χατὰ τὸ 
\ 3> 2 / ~ ΄“ σ Q 7 > ΄ > > 

συλλογιστιχὸν εἶδος ἐσφαλμένον τῆς ὕλης ὅπως δήποτε ἐχούσης. ἐπειδὴ 
» σ e \ ΄ we; ἃ , » | ~ προειρήχαμεν ὅτι ὃ παραλογισμὸς χυρίως τῷ ᾿Αριστητέλει ἐπὶ τῶν μὴ 

- ~ “4 χαλῶς ἐχόντων χατὰ τὸ σχῆμα εἴληπται. 

p- 164222 ᾿Αρξάμενοι χατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων. 

15 Πολλάχις εἰρήχαμεν ὡς ὁ ἁπλῶς συλλογισμὸς γένος ἐστὶ τοῦ ἀποδει- 
χτιχοῦ χαὶ διαλεχτιχοῦ χαὶ τοῦ σοφιστιχοῦ συλλογισμοῦ. ἐπεὶ γοῦν τὰ 

γένη τῇ φύσει πρότερα εἰσι τῶν εἰδῶν, μέλλει δὲ χαὶ ἐνταῦϑα παραδοῦναι 
πρῶτον περὶ συλλογισμοῦ χεφαλαιωδῶς, τί τέ ἐστι χαὶ πῶς οἱ μὲν μὴ 

ὄντες δοχοῦσιν, of δὲ χατὰ ἀλήϑειάν εἰσι, διὰ τοῦτό φησιν ὅτι χρὴ χαὶ 
90 ἡμᾶς ἄρξασϑαι ἀπὸ τῶν πρώτων χατὰ φύσιν (οὕτως γὰρ ὀφείλεις 

ποιῆσαι τὴν σύνταξιν), τουτέστι τῶν τῇ φύσει πρώτων, ἅτινα εἰσι τὰ 

χοινά: χοινὰ δὲ ἐν τούτοις ὁ συλλογισμός, οὗ ἑξῆς τέσσαρα φησιν εἶναι 
) ~ 

τὰ γένη. ἣ τοίνυν χατὰ τοῦτο ῥητέον ᾿ τῶν τῇ φύσει πρώτων᾽, 7 φύσει πρῶτ 

λέγοι ἂν τὰς οἰχείας τῇ προχειμένῃ πραγματείᾳ ἀρχὰς χαὶ οἱονεὶ στοιχεῖα" 

95 ἄλλαι γὰρ ἄλλου ἀρχαὶ χαὶ οὐχὶ αἱ αὐταὶ πᾶσιν: ὥσπερ γὰρ τῆς γεωμε- 

τρίας φύσει πρῶτα χαὶ ἀρχαὶ σημεῖα χαὶ γραμμαὶ χαὶ χύχλοι χαὶ ἀξιώματα, 
περὶ ὧν πρότερον εἰπόντες οἱ γεωμέτραι οὕτως εἰς τὴν τῶν χατὰ μέρος 

διδασχαλίαν ἔρχονται, οὕτω δὴ xat αὐτὸς ἐνταῦϑα ποιήσει. πρῶτα δ᾽ ἂν 
εἴη τῆς σοφιστιχῆς μεϑόδου ἥ τε διαίρεσις ἣν λέγει χαὶ τὸ δεῖξαι ὅτι ἔστιν 

80 εἶδός τι τοιούτου λόγου σοφιστιχοῦ, χαὶ τὸ τίνων ἐφίενται οἱ σοφισταί, χαὶ 
τίς ἣ τούτων προαίρεσις, καὶ τίνα ἐστὶ δι᾿ ἃ μετίασι καὶ ζητοῦσι τοὺς 

τοιούτους λόγους, ὅτι τὸ δοχεῖν εἶναι σοφοὶ χαὶ ὃ χγρηματισμὸς χαὶ ὃ 

1 δὲ I: om. ἃ ἐσημειωσάμεϑα]) cf. p. 4,22 2 τὸν (Sic) ἀριστοτέλους --- ὀνομάζοντος a! 

5 ἔφαμεν] p. 5,6 post ἔφαμεν expunxit φασὶ 1 12 προειρήχαμεν ἃ: προειρήχει- 

pev 1 16 tod I: om. ἃ 17 πρότερον a! 18 συλλογισμοῦ a: συλλογισμῶν | 

19 χαὶ 1: om.a. 20 οὕτω δὲ A ὀφείλεις a: ὀφείλει 1: ὀφείλας A 21 ποιήσασϑαι A 
22 ἑξῇς] ὁ. 2 p. 165238 φησι τέσσαρα A 23 τοῦτο I: τούτων a πρώτων 

(post 7 φύσει) al 24 πραγματείας 1 27 τὴν om. a! 28 post xat add. ὁ | 

28. 29 zai πρῶτον μὲν ἂν εἴη ἡ διαίρεσις ἣν λέγει ἐν ταύτη tH pedddw xat A 30 τι 
τοιοῦτον, sed ante εἶδος, A cf. p. 10,10 λόγου σοφιστιχοῦ 1: inv. ord. a: λόγου. ἤγουν 

σοφιστιχόν A ἐφίενται ἃ": ἐφίονται a'l 
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πλοῦτος" “ἢ γὰρ σοφιστιχή ἐστι χρηματιστιχή τις ἀπὸ φαινομένης σοφίας, 
διὸ χαὶ φαινομένων ἐφίενται ἀποδείξεων᾽᾽- χἀν τούτῳ γὰρ τῆς διαλεχτιχῆς 

ἢ σοφιστιχὴ διαφέρει, ὡς ἐχείνη μὲν πρὸς δόξαν μόνον ἀφορᾷ, αὕτη δὲ 
(xt) πρὸς τὸ χρηματίζεσϑαι. 

ς \ > 

5 p. 164023 “Ὅτι μὲν οὖν of μὲν ef t συλλογισμοί, of δ᾽ οὐχ ὄντες 
ν. 

6 

Oot δοχο 

Ab. 4 σ v ΄ Ἂν \ X v \ 

Εἴπομεν ὥς τινες ἄλλο νενοήχασιν εἶναι τὸν σοφιστιχὸν ἔλεγχον παρὰ 
Ἀ s Vv Ὑ ὯΔ - , \ Ἁ 4 = \ Vv 

τὸν φαινόμενον ἔλεγχον ὄντα δὲ παραλογισμόν. χαὶ πρὸς ταύτην τὴν ἔν- 
~ “4 ᾿ 

volay εἰρῇσϑαι χαὶ τὰ παρόντα φασίν, ὅτι of μέν, οἱ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι 
> ἐᾶν > foie Λ,. 5 4 λλ ; ΄ : δέ ς 4 ἔλ 10 δηλαδή, εἰσί τε χαὶ ὀνομάζονται συλλογισμοί, οἱ δέ, οἱ φαινόμενοι ἔλεγχοι 

χαὶ παραλογισμοί, οὐχ ὄντες δοχοῦσιν εἶναι, GAN οὐχ οὕτως ἔχουσι. 
~ é σ « \ i“ a , \ “fips 

χαϑολιχῶς GE φησιν ὅτι Ot μὲν περί τινος διαλεγόμενοι xat συλλογίζονται 

ὑγιῶς, of δὲ φαίνονται μὲν συλλογίζεσϑαι, τὴν πλοχὴν δὲ τοῦ συλλογισμοῦ 
‘ id ~ v ~ ἔτ Ἃ ς΄ ἘΝ ig Long \ 5 \ , 

wy ὑγιῆ ἔχοντες οὐχ ἂν ῥηϑεῖεν ἁπλῶς | συλλογισμοὶ ἀλλὰ φαινόμενοι. ἢ. 4» 
raw \ \ ~ ~ naa We rs a \ ΄ 

15 προϑέμενος δὲ περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων εἰπεῖν, of χαὶ ἦσαν φαινό- 
Υ' ἘΝ - \ re ἐς [4 ΄ = ΄ ~ ~ 5 ~ r 

uevot ἔλεγχοι, πρῶτον διὰ βραχέων ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς τῆς ἐν τῷ πρώτῳ 

τῶν Τοπιχῶν γενομένης παρ᾽ αὐτοῦ διαιρέσεως τοῦ ἐριστιχοῦ συλλογισμοῦ. 
τῶν γὰρ σοφιστιχῶν συλλογισμῶν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν χαὶ ἐριστιχῶν, οἵ μέν 

> Wi oh Gee | / δ ας 2439 ς > ΑΝ cy ¢€ \ le 

εἰσι συλλογισμοὶ ex φαινομένων ἐνδόξων, ὡς Exel εἶπεν, οἱ δὲ φαινόμενοι 

90 συλλογισμοὶ οὐχ ὄντες δέ. χαὶ πιστοῦται τοῦτο δι᾿ ὧν ἐπάγει’: ὥσπερ 
γὰρ xat ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦτο γίνεται διά τινα ὁμοιότητα, χαὶ 

ἐπὶ τῶν λόγων, τουτέστι τῶν συλλογισμῶν, τοῦτο οὕτως ἔχον ἔστιν ἰδεῖν. 

πιστοῦται δὲ τὸ λεγόμενον οὐχ ἐχ λογιχῶν μόνον ζῴων ἀλλὰ χαὶ αὐτῶν 

τῶν ἀψύχων. εὐφυῇ δὲ χαὶ τὰ παραδείγματα. ὥσπερ γάρ, φησίν, εἰσί 

τινες τῶν ἀνθρώπων χαλῶς ἔχοντες χαὶ εὐεχτοῦντες (τοιοῦτοι δ᾽ οἱ τῷ σι 

ἀϑλητιχοὶ χαὶ ot πένταϑλοι), of ὃὲ προσποιοῦνται τὸ εὐεχτεῖν χαὶ διά 

τινων ἐπιτεχνήσεων περὶ τὸ σῶμα τοὺς εὐεχτοῦντας μιμοῦνται στολίζοντες 

ἑαυτοὺς παχυτάτοις ἐνδύμασι, χαὶ ὅπερ αἱ φυλαὶ ἐν τῇ προσαγωγῇ τῶν 

ἱερείων ἐποίουν (σπεύδουσα γὰρ ἑτέρα τὴν ἑτέραν ὑπερβαλεῖν ἐν ταῖς ἑορταῖς 

80 χαὶ ταῖς πανηγύρεσι τῆς τῶν ϑυμάτων ἐν τοῖς βωμοῖς γινομένης προσα- 
Ἰωγῆς ἐνεφύσα τῷ λειπόχρεῳ, χαὶ λιπῶδες ἐποίει φαίνεσϑαι τὸ μὴ ὃν 

ἐχ τοῦ ἐμφυσήματος, ὥσπερ ᾿Αϑήναιος ἐν τοῖς Δειπνοσοφισταῖς χαὶ 

1 ἢ γὰρ xta.] c.11 ΕΠ 98 2 χἀν A: χᾷν al γὰρ AI: om. ἃ 4 χαὶ 
addidi cf. p. 7,92 7 εἴπομεν] p. 4.9 84. 8 πρὸς I: obtw πρὸς ἃ“: om. a! 

8.9 ἔννοιαν I: διάνοιαν a 16.17 é τῷ πρώτῳ τῶν Τοπιχῶν] c.1 p. 100624 
dv 

19 post φαινομένων add. zat al: om. A Arist. 21 xai prius a Arist.: om. I 24 εὐφυῇ 

I'; ebdds a zat I: om. a 29 σπεύδουσαι a? ἑχατέρα a ὑπερβαλλεῖν (sic) a 

τῇ ἑορτῇ a 30 tHE a: tots I γενομένης a Ol λιποχρέῳ al 
32 ἐμφυσήματος a?: ἐχφυσήματος 411 ᾿Αϑήναιος] in nostro Athenaeo hic locus non 
reperitur τοῖς δειπνοσοφισταῖς A (in quo locus sic legitur: περὶ τῶν φυλῶν καὶ τῶν 

ϑυσιῶν zal τοῦ φυσήματος λέγουσιν ὅ te ᾿Αϑήναιος χτλ.) K: τῷ δειπνοσοφιστῇ al 

meen 4 
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Πρόχλος ἐν τῇ τῶν ogee ἀπαριϑμήσει εἰρήχασι), τοῦτο δὴ χαὶ οἱ χαχεχ- 

τοῦντες ποιοῦντες, ναὶ μὴν χαὶ οἱ δυσειδεῖς χαὶ τὴν ὄψιν αἰσχίονες χαὶ τὸ 

ἀληϑινὸν μὴ ἔχοντες χάλλος ἐπιτρίμμασιν ξαυτοὺς χαταχρωννύοντες σπεύ- 

δουσι τοὺς ὁρῶντας ἐξαπατᾶν χαὶ φαίνεσθαι ὅπερ οὐχ εἰσί. φυλετιχῶς 
οὖν πεφυσῆσϑαι πάντες οἱ τοιοῦτοι χαϑόλου λέγογται οἵ μὴ Gt ἀσχήσεως © 

unde πρὸς ἀλήϑειαν τὰ σώματα μεγάλοι χαὶ τὸ εἶδος περιχαλλεῖς, ἀλλὰ 

OLA τινων ἐπιτεχνήσεων ἐπισχευάζοντες ἑαυτοὺς χαὶ χομμώσαν τ 
=. 

LO ra φῷ κα νὴ οἱ μὲν χαχεχτοῦντες τοὺς εὐεχτοῦντας φαίνονται μιμούμενοι, οἵ ὃὲ δυσει 
φαΐνονται μὲν χαλοί, οὐχ εἰσὶ δέ. ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων τὰ 

10 μὲν χυρίως ἐστὶν ἄργυρος ἀληϑῶς χαὶ χρυσός, τὰ δὲ φαινομένως χατὰ τὴν 

ἐσφαλμένην τῆς αἰσϑήσεως χρίσιν τῷ ἀπατᾶσϑαι ἀπὸ μιχρᾶς ὁμοιότητος, 
τῆς τῶν χρωμάτων λέγω, δι᾿ ἣν ἀπατᾶται ἢ αἴσϑησις, ὡς ἐπὶ τοῦ μέλιτος" 
τοῦτο γὰρ ξανϑὸν εἶναι γνωρίσασα χαὶ τῇ γεύσει γλυχὺ χρίνασα, εἴπερ χαὶ 

ἄλλο τι ϑεάσηται τοιοῦτον ἔχον χρῶμα, εὐϑὺς χἀχεῖνο μέλι ὑπολαμβάνει 
15 διὰ τὸ συνδραμεῖν ποτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄμφω, χαϑὼς ἐν τῷ Llept ψυχῆς 

οὗτός φησιν. ὃν οὖν τρόπον ἀπάτη πολλάχις γίνεται ἐπί τε τῶν σωματι- 
χῶν διαϑέσεων χαὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν ἐλέγχων 
χαὶ συλλογισμῶν, (dy) 6 μέν τίς ἐστι συλλογισωὸς ἀληϑὴς χαὶ ἔλεγχος, 6 δὲ 
οὐχ ἔστι, φαίνεται δὲ εἶναι συλλογισμός, ὅταν οἱ ἀχροώμενοι τῆς συλλο- 

20 γιστιχῆς μεϑόδου τυγχάνωσιν ἄπειροι χαὶ μηδὲ τὰ τῶν ἀληϑῶς συλλο- 
γισμῶν χαὶ ἐλέγχων εἰδῶσιν ἰδιώματα. τοῦτο γάρ, φησί, gatvetar διὰ 

τὴν ἀπειρίαν. τῶν ἀχουόντων δηλονότι: ὃ χαὶ ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ αἰνιττό- 
μενος ἔλεγεν, ὅτι περὶ ἸἹεωμετρικῶν ἐν a Ἰὼ μετρήτοις διαλεγόμενός τις 
ἀχροαταῖς “λήσει φαύλως διαλεγόμενος᾽᾽. εἶτα χατασχευάζει χαὶ δι᾿ ἣν at- 

25 τίαν τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα νομίζουσιν οἱ ἄπειροι: of γὰρ ἄπειροι, φησίν, 
ὥσπερ ἂν ἀπέχοντες πόρρω ϑεωροῦσιν. ὃ διττὴν ἔχει τὴν ἐξή:- 
{Howv. ἣ γὰρ τοῦτό φησιν, ὅτι οἱ ἄπειροι, περὶ ὧν ἀπείρως ἔχουσιν, οὕτω 

πεφύχασι ταῦτα νοεῖν χαὶ διαχρίνειν ὥσπερ ἂν τῆς τούτων φύσεως πόρρω 
διαχείμενοι χαὶ μὴ εἰδότες ὅλως τί ἐστι τὸ περὶ οὗ F διάλεξις γίνεται: 

80 ἀπέχουσι γὰρ ὄντως χαὶ πόρρω εἰσὶ τῆς περὶ αὐτοῦ γνώσεως. ἢἣ γοῦν 

οὕτω νοητέον, ἣ μάλιστα ὅτι ὥσπερ οἱ ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος ὁρῶντές 
τινα πολλάχις ἀπατῶνται ἔχ τινος βραχείας ὁμοιότητος χαὶ διὰ τὴν τοῦ 

διαστήματος ἀσυμμετρίαν χαὶ τῆς ὄψεως τὴν sendin χατά τε διάχλασιν 

αὐτῆς χαὶ ἀνάχλασιν τὸν μὴ Σωχρά την Σωχράτην οἴονται χαὶ τὰ χολο- f.5r 

8ῦ βάφινα διὰ τὸ ὁμοιόχρωμον χρυσᾶ χαὶ τὰ λιϑαργύρινα χαὶ τὰ χατ- 

1 πρόχλος aA: πάτροχλος 1 2 αἰσχίοντες al post tertium καὶ expunxit τὴν ὄψιν 1 

3 post ἀληϑινὸν expunxit χάλλος | χαταχρωννύοντες ἃ: χαταχωννύοντες 1 3. 4 post 
σπεύδουσι add. yap a 5 χαϑόλου ante πάντες collocat A λέγονται A: λέγοντες al 

7 zat χομμώσαντες om. A 11 μιχρᾶς A cf. p. 12,22: μιχρῆς a: τῆς I 15 ἐν 
τῷ Il. v.) ef. 16 p. 418416 18 ὧν addidi 20 τυγχάνουσιν a ἀληϑῶν A 

22 ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ] 1 12 p. 77013 26 πόρρωϑεν Arist. 28 ὡς a! τού- 
τῶν al: τῶν τοιούτων A 30 αὐτοῦ A: αὐτῶν ἃ: compend. | 33 te I: thy a 
34 αὐτῆς v: αὐτοῦ I: αὐτῶν a ta AI: om. a 35 τὸ ΑΙ: τὴν a χρυσᾶ 

ante διὰ collocat A ta alterum om. A 
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τιτέρινα ἀργυρᾶ, οὕτως χαὶ οἱ ἀνεπιστήμονες τῆς συλλογιστιχῇς μεϑόδου 

ἐλέγχους μὲν ἡγοῦνται χαὶ συλλογισμοὺς ἀπό τινων μιχρῶν ὁμοιοτήτων 

τοὺς οὐχ οὕτως ἔχοντας δι᾿ ἀπειρίαν τὴν δόξαν ταύτην λαμβάνοντες. 

p.165a1 Ὁ μὲν γὰρ συλλογισμὸς ἐκ τινῶν ἐστι τεϑέντων. 

5 Tt ἐστι συλλογισμὸς χαὶ ἔλεγχος, εἴρηται ἔν te τοῖς προτέροις ᾿Ανα- 
λυτιχοῖς χαὶ ἐν τοῖς δευτέροις, ἐν μὲν τοῖς προτέροις ὅτι “᾿ συλλογισμός 

ἐστι λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν χειμένων ἐξ ἀνάγχης συμ- 

βαίνει τῷ ταῦτα εἶναι χαὶ τὰ ἑἕξῆῇς (καὶ τίνος χάριν προσετέϑη Exdory 

τῶν διαφορῶν, ἀρχούντως ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς διελάβομεν), ἐν δὲ τοῖς δευ- 

10 τέροις τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν ὅτι ἔλεγχός ἐστι συλλογισμὸς μετὰ 

ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος" οὐ γὰρ ἄνευ συλλογισμοῦ ὃ ἔλεγχος. 

ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο ὃ αὐτὸς τῷ συλλογισμῷ ἐπὶ πλέον γὰρ ὃ συλλογισμὸς 
τοῦ ἐλέγχου: εἰ μὲν γὰρ ἔλεγχος, πάντως χαὶ συλλογισμός, οὐ μήν, εἰ 

συλλογισμός, χαὶ ἔλεγχος. χαὶ ὅτι συλλογισμὸς μὲν γίνεται χαὶ ἄνευ ἀντι- 

15 φάσεως ἐχ δύο χαταφατιχῶν προτάσεων, ἔλεγχος δ᾽ οὐ γίνεται ἐχ δύο 
χαταφατιχῶν προτάσεων" δεῖ γὰρ ἐν ἐλέγχῳ τὴν μὲν τῶν προτάσεων εἶναι 

χατηγοριχὴν τὴν δὲ στερητιχήν᾽ ὁ γὰρ ἔλεγχος προσλαβὼν τὸ ἀντιχείμενον 

τῷ ἐξ ἀρχῆς συμπεράσματι συλλογισμὸς μετὰ ἀντιφάσεως λέγεται 

τοῦ συμπεράσματος, τουτέστι συλλογισμὸς προσειληφὼς τὸ συμπέρασμα 
40 ἔχον ἀντίφασιν εἴς τινα χειμένην ἀληϑῇ πρότασιν, 7 διὰ συλλογισμοῦ 

ληφϑεῖσαν 7 ἐξ ὁμολογίας τινὸς ἀληϑῆῇ χαὶ αὐτόπιστον. οἷον εἴ τις λέγει 

τὸν ἄνϑρωπον ζῷον εἶναι χαὶ τοῦτο ἀποδειχνύει διὰ συλλογισμοῦ, ὅτι ὁ 

ἀνϑρωπος λογιχός, τὸ λογιχὸν ζῷον, χαὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον, ἀληϑὲς 
υὲν ὃ τοιοῦτος συνελογίσατο: εἰ δέ τις ἐνίσταται πρὸς τὸ συμπέρασμα, 

ἐλέγξομεν τοῦτον λαβόντες τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενον τῷ ἀληϑεῖ συμπε- τῷ σι 

͵ > A 5 , σ 5 \ ¢ χ΄ Χ \ ¢ l4 ¢ 

ράσυματι ἣ τὸ ἐναντίον, ὅπερ αὐτὸς ὑποτίϑησι, χαὶ τὴν ἑτέραν ὁμολογου- 
μένην πρότασιν χαὶ δείξομεν αὐτὸν τοῖς προδήλοις μαχόμενον. ἔστω γὰρ 

\ ἊΣ yd Χ > ἢ VA ἫΝ \ ὩΣ \ λ πὰς \ λ \ ὑὸς ‘ > Ε τὸ ζῷον οὐδενὶ ἀνθρώπῳ: τὸ ζῷον παντὶ λογιχῷ τὸ λογιχὸν οὐδενὶ av 
ϑρώπῳ: ἦν δὲ χαὶ παντί. ἰδοὺ γοῦν λαβόντες τὸ ἐναντίον τῷ ἀληϑεῖ 

΄ v ΄ ΄ \ ς΄ 4 / 5 ΄ 80 συμπεράσματι ἄτοπόν τι συνηγάγομεν τὴν ὁμολογουμένην πρότασιν ἀνατρέ- 
ψαντες. ἔστι δὲ ταὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι, χἂν εἰ τὸ ἀντιφατικῶς ἀντιχείμενον 
λάβοιμεν. [συλλογιστέον οὖν ἐν δευτέρῳ σχήματι διὰ μέσου τοῦ αἱρετοῦ 
ur εἶναι τὸ χαχὸν ἀγαϑόν.] χαὶ ἔστω τόδε χείμενον τὸ μηδὲν εἶναι χαχὸν 

3 λαμβάνοντες ΑἸ: λαβόντες a 4 post τεϑέντων add. ἤτοι ὁμολογουμένων καὶ οὐχ ὑπο- 

θετικῶς λαμβανομένων a 5. 6 ἔν te τοῖς προτέροις ᾿Αναλυτιχοῖς xat ἐν τοῖς δευτέροις] 

i. 6. ἔν τε τῷ πρώτῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν (ec. 1 p. 24018) χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ (ὁ. 20 

p- 06011) 6 τοῖς alterum a: om. I 14 zai tertium AI: om. a 158" ΤΑῚΞ 

om. a 17 ἀντιχείμενον scripsi: ἀντιχεῖσθαι aAl 20 ἔχων A ἀληϑῶν A 

22 ἀποδειχνύοι A 23 λογιχόν (post ἄνϑρ.) A 24 ἐνίσταιτο A 25 τοῦτο A 

27 τοῖς προδήλοις A: προδήλως al 29 γοῦν Al: οὖν a 32. 33 συλλογιστέον --- ἀγαϑόν 

seclusi 32 αἱρετοῦ ΑΙ: αἱρετὸν a 33 τόδε χείμενον 4.2.1: τὸ δεικνύμενον a! 

υδὲν A: μηδὲ al post εἶναι alterum add. τὸ ἃ: sequens χα- in ras. 4 litt. A! 
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5 , ” id ~ Qs ΄ 5 \ Ἃ ‘ e "Ἁ" 5 ~ -Ν GQ 7 

ἀγαϑόν, 7 ἁπλῶς τεϑὲν ὡς ἐναργὲς ἢ χαὶ διὰ συλλογισμοῦ δειχϑέν: ὡς 
ὅταν λάβῃ τις μηδὲν εἶναι χαχὸν αἱρετόν, πᾶν ἀγαϑὸν αἱρετόν, ἔχοι ἂν διὰ 

‘ - 

’ a / ς / ΄ Ἁ μ ‘ > ΄ > 

τούτου δεδειγμένον ἐν δευτέρῳ σχήματι τὸ μηδὲν εἶναι χαχὸν ἀγαϑόν. εἰ 
Ss 7 οὖν τις ἐνίσταται πρὸς τὸ συμπέρασμα λέγων εἶναι τοῦτο ψεῦδος, δώσει 

5 ἂν τὴν ἀντίφασιν τοῦ συμπεράσματος, τὴν ὅτι ἔστι τι ἀγαϑὸν χαχόν, χαὶ 

ἐλεγχϑείη ἂν ἐν τρίτῳ σχήματι συλλογισαμένων ἡμῶν οὕτω: τὸ χαχὸν τινὶ 
ἀγαϑῷ χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν, τὸ αἱρετὸν παντὶ ἀγαϑῷ, xal τὸ αἱρετὴν τινὶ 

χαχῷ" ἦν δὲ χαὶ οὐδενί. τοῦτο μὲν οὖν ἔλεγχός ἐστιν ὃ τὸ ἐναντίον 7, 
τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενον τῷ συμπεράσματι λαμβάνων χαὶ πρότασίν τινα 

10 ἀληϑῆ χάχ τούτου ἀποδειχνύων ἄτοπόν τι συναγόμενον. τοιοῦτος μὲν ὅ τε 

συλλογισμὸς χαὶ ὃ ἔλεγχος, χαὶ ὃ συλλογιζόμενος χαὶ ἐλέγχων χατὰ τού- 

τους συλλογίζεται χαὶ ἐλέγχει. ἀλλ᾽ οἱ σοφισταὶ ἐλέγχουσι μὲν οὐδαμῶς, 

δοχοῦσι δὲ ἐλέγχειν διὰ πολλὰς αἰτίας, αἰτίας λέγων τοὺς δεχατρεῖς 

- τρόπους δι᾿ ὧν ἀπατῶσι τοὺς προσδιαλεγομένους. ὧν ἕνα τόπον εἶναί 

15 φησιν ἐπίχαιρόν τε χαὶ χοινὸν τοῖς πολλοῖς χαὶ διὰ τοῦτο δημοσιώτατωον. 

τουτέστι χοινότατον, εὐφυέστατον δὲ ὡς ῥάδιον, τὸν διὰ τῶν ὀνομάτων, 
ὃς εἴη ἂν 7 ὃ χαϑ' ὁμωνυμίαν λεγόμενος ἢ 6 χατὰ ἀμφιβολίαν ἢ τάχα 

χαὶ ἀμφότεροι. χαὶ προστίϑη σιν ἐξ οἵας οὗτος τῆς αἰτίας γίνεται. εἰ μὲν ff. ὃν 
HY, φησί, δυνατὸν διαλεγομένους ἡμᾶς αὐτὰ τὰ πράγματα φέρειν εἰς μέσον 

20 χαὶ On ὄψιν τιϑέναι, οἷον περὶ χυνὸς τοῦ χαύματα ποιοῦντος διαλεγομένους 
αὐτὸν ἐχεῖνον παριστᾶν χαὶ περὶ τούτου τοὺς λόγους ποιεῖσθαι. οὐχ ἄν 
ποτε ἠπατήϑημεν περὶ τῶν ὑποπιπτόντων αἰσϑήσει χαὶ προδήλων διαλεγό- 

μενοι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι χαὶ οὐ τοῖς πράγμασι χρώμεϑα ἐν 

ταῖς διαλέξεσιν, ἀλλ᾿ ἀντὶ τῶν πραγμάτων τοῖς τούτων συμβόλοις 

25 (σύμβολα δὲ τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ ὀνόματα τὰ γὰρ ἐν τῇ φωνῇ ὀνό- 
ματα χαὶ ῥήματα, ἃ χαϑ' αὑτὰ λεγόμενα χαὶ αὐτὰ ὀνόματά ἐστι, διὰ 

μέσων τῶν νοημάτων ἐξαγγελτιχά εἰσι τῶν πραγμάτων), τὸ συμβαῖνον ἐπὶ 

τῶν ὀνομάτων μεταφέρομεν ἐπὶ τὰ σημαινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν: ὧν γὰρ ὃ 

ὄνομα χαὶ ταὐτὸν συμβέβηχεν εἶναι, τούτων χαὶ τὴν οὐσίαν χαὶ τὴν φύσιν 
͵ 

o 

30 τὴν αὐτὴν εἶναι νομίζομεν διὰ τὴν τοῦ ὀνόμοτος ταυτότητα. διὸ χαὶ οὕτως 

ἐρωτῶσιν: οὐχὶ 6 λίϑος ἄρρην ἐστίν ; οὐχὶ ὃ Καλλίας ἄρρην ἐστίν; @ λίϑος 
wv , \ , 5 “ δ , wv > , , ἢ a ‘ 

ἄρα Καλλίας. χαὶ πάλιν: οὐχὶ ὁ [ἰλάτων ἄρρην ἐστίν; οὐχὶ ὃ ποταμὸς 

ἄρρην ἐστίν: ὁ [ἰλάτων ἄρα ποταμός ἐστι. χαἀντεῦϑεν ἢ ἀπάτη γίνεται 

δμωνύμων ὄντων τῶν ὀνομάτων ἣ ἀμφιβόλων: νομίζομεν Yap, ὅπερ συμ- 

1 xat om. A 2 λάβη AI: λάβοι a ὃ τοῦτο a 8 χαὶ Al: om. ἃ 

10 post μὲν add. ἐστι A 11 συλλογισάμενος A, sed cape in ras. A! 11. 12 τού- 

τοὺς Al: τοῦτο a 16 post χοινότατον add. χαταχόρως γὰρ τούτῳ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

χρῶνται οἱ σοφισταί ἃ 16.17 ἂν εἴη ὁ διὰ τῶν ὀνομάτων. ἤτοι ὁ χαϑ A 11 λεγόμενος 

om. A ὃ alt. Al: om. a 18 ἀμφότεροι A: ἀμφοτέρως a: compend. | 18. 19 xat 

φησὶν el ἦν A 20 post οἷον eras. 2 litt. A 26 ἑαυτὰ a 80 ταυτὴν A 

διὸ --- ἐρωτῶσιν (31)] ὥσπερ ἐπὶ τούτων τῶν ἐρωτήσεων A 31 ἐρωτῶσιν KQR: ἐρωτῶν 

ἃ: ἐρωτὰ 1 ἐστίν prius om. A 33 ἐστίν om. A ἐντεῦϑεν yao ἡ A γίνεται 

om. A 34 7 al: καὶ A 
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[4 ps ~ ’ , ~ 5 ~ \ ~ , ae \ ’΄ \ [2 βαίνει τοῖς ὀνόμασι, τοῦτο ἀχολουϑεῖν χαὶ τοῖς πράγμασι. διὰ τί δὲ οὕτως 
ἀπατᾶν πειρᾶται ὃ σοφιστής, λέγει, ὅτι διὰ τὸ ἀπορεῖν τὴν φύσιν ἡμῶν 

ὀνομάτων τῶν ἁρμοζόντων ἑνὶ ἑχάστῳ τῶν πραγμάτων γίνεται αὕτη ἣ 

ἀπάτη χαὶ ὃ παραλογισμός: εἰ γὰρ εὐπορία ἦν πολλῶν ὀνομάτων, οὐχ ἂν 

5 αὕτη ἣ ἀπάτη ἐπιπολάζειν ἠδύνατο. νῦν δὲ ἀποροῦσα 7 φύσις ἡμῶν 
πολλοῖς οὖσι χαὶ διαφόροις τοῖς πράγμασι χαὶ ἀπείροις, οὐχὶ τῇ φύσει 

3 ) ¢ ~ 5 ~ eee, | id , > ~ v ΄ \ ΄ 

αλλ ἡμῖν, ἐπιϑεῖναι ἑνὶ ἑχάστῳ οἰχεῖον ὄνομα, πολλά τινα χαὶ διάφορα 

συναγαγοῦσα πράγματα τέϑειχεν ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ ὄνομα: ἅπερ πράγματα 
5 i 3 5 5 fm a σ > , 5 Ἃ 5 , > > 7 εἰ εἶχον τὸν οἰχεῖον ἕν ἕχαστον ὀνομασμόν, οὐχ ἂν ἡπατώμεϑα, GAN ὅταν 

10 διαλεγώμεϑα, ὑπεφέρομεν ἂν τῇ αἰϑήσει τὰ πράγματα, χαὶ οὕτως ἀπρόσ- 
D>! 5 Γ ¢ ἮΝ 4 r ~ \ 5 \ ¢ , \ \ 2) Vf 

χοπὸς av ἐγίνετο 7 διάλεξις. νῦν δὲ ἐπειδὴ ἣ φύσις διὰ τὴν ἀπορίαν 
τ ΄ Ci. ce oe ΄ \ ΄ v 3 \ ἣν 4 

οὐ προσήρμοσεν ἑνὶ ἑχάστῳ τὸ χατάλληλον ὄνομα, ἀλλὰ πολλοῖς πράγμασιν 

τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν ὄνομα ἀγαγοῦσα ἐπέϑηχε, διὰ τοῦτο χαὶ ἣ ἀπάτη χώραν 
Vv \ \ > 285 ἊΝ 5 , [εἰ ἐς \ 3 \ \ Δ. | ΄- ¢ x cove’ διὸ τὰ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος διολογηϑέντα τὰ αὐτὰ xual ἐπὶ τοῦ ὑπὸ 

15 τοῦ ὀνόματος σημαινομένου συμβαίνειν ἡγούμεϑα, ὡς χἀχείνων μιᾶς 
φύσεως ὄντων διὰ τὴν τοῦ ὀνόματος ταυτότητα, χαὶ τῷ τὸ ὄνομα εἶναι 
ἕν οἰόμεϑα χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ δηλούμενα πράγματα διάφορα χαὶ ἀνομοούσια 
ὄντα ἕν εἶναι χατὰ φύσιν, ὅπερ ἀδύνατον. οὐ γάρ, εἰ τὸ βασιλίσχος ὄνομά 
5 σ YS \ x , 5) 5 τω ~ Vv 94 » 

ἐστιν ἕν τι, ἤδη χαὶ TO σημαινόμενον παρ᾽ αὐτοῦ πρᾶγμα ἔσται ἕν: ἄλλος 
\ [eg ~ ~ > 4 , \ Ww e ~ 5 ΄ 

20 γὰρ ὃ τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένος βασιλίσχος χαὶ ἄλλος ὁ τοῖς ἐπιστή- 

wow, ὃ ἐπὶ τῆς χαρδίας δηλονότι ὧν τοῦ ἀστρῴου λέοντος. οὐχοῦν τὸ 
ἀπατᾶν χαὶ ἀπατᾶσϑαι ἀπὸ μιχρᾶς τινος χοινωνίας χαὶ δμοιότητος σοφιστι- 

χόν. χαὶ ὅτι τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ὀνομάτων χαὶ ἐπὶ τῶν πραγ- 

μάτων τοῦτο ἡγεῖσϑαι συμβαίνει, φησί, τοῖς σοφισταῖς. παραδείγματι 

χρῆται τῷ ἐπὶ τῶν Ψήφων τοῖς λογιζομένοις: ἃ γὰρ ἐπὶ τῶν δαχτύ- 
λων ἐν ταῖς ψήφοις συλλογιζόμενοι εὑρίσχουσι, ταῦτα χαὶ ἐπ’ αὐτῶν τῶν 

πραγμάτων μεταφέρουσι, χαὶ τοσαῦτά φασιν ἔχειν χαὶ ταῦτα εἶναι τὰ 
, \ >? 2 Vv σ ἘΞ \ ae | \ ~ =) ~ δαχτυλομετρούμενα. τὸ δ᾽ οὐχ ἔστιν ὅμοιον, ἀλλὰ ἐπὶ μὲν τοῦ ἀριϑμοῦ 

τὰ συμβαίνοντα ἐπ᾿ αὐτοῦ μεταφέ ἐπὶ τὰ ἀριϑμούμενα ἀληϑές: εἰ γὰ υβαίν π᾿ αὐτοῦ μεταφέρειν ἐπὶ τὰ ἀριϑμούμ, θές" εἰ γὰρ 
80 ὁ ἑπτὰ ἀριϑμὸς εἰς περιττὸν χαὶ ἄρτιον διαιρεῖται, ἀνάγχη χαὶ τοὺς ἑπτὰ 

wea 7. 4 > A 3 lA > \ ἘΝ τω C 2 \ ἄνδρας, οἵτινές εἰσι τὰ ἀριϑμούμενα, εἰς περιττὸν χαὶ ἄρτιον διαιρεῖσθαι" ἐπὶ 
δὲ τῶν ὀνομάτων οὐχ ἀληϑές: οὐ γάρ, εἰ ὃ Δίων δισύλλαβον, τὸ δισύλλαβον 

τετρασύλλαβον, ἀνάγχη τὸν Δί ὅς ἐ ὁ πρᾶ τετρασύλλαβον εἶναι ετρασύλλαβον, ἀνάγχη τὸν Δίωνα, ὅς ἐστι τὸ πρᾶγμα, τετρ εἶναι. 
peo δ \ Ζῇ - > 4 4 > 5 ΄ \ Ταῦτα εἰπὼν xat δείξας πῶς ἀπατώμεϑα, δηλονότι δι᾿ ἀπειρίαν χαὶ 

35 ἄγνοιαν χαὶ μᾶλλον διὰ τὴν ὁμωνυμίαν μεταφερόντων τῶν σοφιστιχῶν τὴν 
ἐπὶ τῶν ὀνομάτων ἀπάτην εἰς τὰ πράγματα, ὥσπερ οἱ λογαριασταὶ μετα- 

τῷ ́ι 

8 συναγοῦσα (sic) a 10 διαλεγόμεϑα a! ὑπεφέρομεν SCripsi: ὑπεφέρωμεν (sic) I: 

ἐπεφέρομεν a 15 μίαν al 17 xat οἰόμεϑα ta πολλὰ καὶ διάφορα ἀνομοούσια A 

(antecedentia inde ab 1 διὰ tt om.) 18 post φύσιν add. διὰ τὴν τοῦ ὀνόματος ταυτό- 

TTA τοῦ χειμένου ἑνὸς ὄντος, πολλοῖς A 19 ἕν. τί ἐστίν coll. A ἔσται ἕν I: ἐστὶν 

ἕν ἃ: ἕν τί ἐστιν A 20 βασιλίσχος om. A post ὁ alt. add. ἐπὶ al: om. A 20. 21 σο- 

φοῖς A 25 τῷ 4: τῶν al 26 τοῖς libri, sed cf. p. 19,21. 28 29 αὐτοῦ KQR: αὐτοῖς 
a: compend.I .80 6 a?I: τὸ a! εἰς 6 in fine versus I 36 λογαρισταὶ a 
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2 μὲν om. A 4 ἀπερίληπτα aA: ἀπαράληπτα 1 ἔχεϊ ἃ 5 ἔχει om. A 
ὃ. 6 τὰ μὲν, ἤγουν οἱ λόγοι, πεπέρανται. ἐπεὶ A 7 σύγκεινται om. A 9 ἐκ 

πεπερασμένων aA: πεπερασμένον | 10 τῶ ἔχτω ΑΙ: ς ἃ axpodsews] x eX 7 

corr. I ἐν τῷ Extw τῆς Φυσιχῆς axp.] ce. 7 p. 238413 10. 11 πεπεράνϑαι 
scripserim 20 χρᾶται Al: χρῆται a δὲ alt. al: yap A 23 post καὶ 
add. ot A 24 περὶ (ante τῶν) a! 26 τρόπον δή φησιν A 27 post λόγων 

τῶν add. λεγομένων A ἀσύνετοι a 28 διαλεγόμενοι A: διελεγχόμενοι al 

32 tavté a 33 αἰτίας a: om. | 30 ὀνόματι al εἰρημένου a 

[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 1 p.16541 | 

> oe, | Ἁ 

1 3 

΄ ᾿ “Τα ᾿ > rn ae, ~ eS. ¥ ᾿ 
φέρουσι τοὺς | ἀριϑμοὺς ἐπὶ τὰ ἀριϑμητά, δείχνυσι τοῦτο διάφορον εἶναι f. 6r 

\ > σ Ἁ “ > ~ ~ >\ > 4 σ ψ', '69 \ χαὶ οὐχ ὅμοιον διὰ τοῦ εἰπεῖν τοῦτο GE οὐχ ἐστιν ὅμοιον. ἐπὶ μὲν 

(ap τῶν ἀριϑμῶν χαὶ τῶν ἀριϑμητῶν χαὶ ἄμφω ἄπειρά εἰσι χαὶ 
> ΄, \ VD σ c x 4 δι... Φ “ Y ἢ “ 

ἀπερίληπτα, χαὶ εὔδηλον ὅτι ὡς ἄν ἔχοι τὸ ἕτερον, οὕτως ἕξει χαὶ θάτερον" 

ἐπὶ 6& τῶν ὀνομάτων χαὶ τῶν πραγμάτων οὐχ οὕτως ἔχει. τὰ μὲν γὰρ ν ' ΝΣ 
5 » ’ , \ \ ~ ς ΑΨ. ~ { 4 4 ΄ ἣν δ 

ὀνόματα πεπέρανται χαὶ τὸ τῶν λόγων πλῇϑος" ἐπεὶ γὰρ οἱ λόγοι 

ἐξ ὀνομάτων σύγχεινται (λεγέσϑω γὰρ νῦν χαὶ τὰ ῥήματα ὀνόματα), τὰ δὲ 

ὀνόματα ἐχ συλλαβῶν, at δὲ συλλαβαὶ ex στοιχείων, τὰ ὃὲ στοιχεῖα τῆς 

ἐγγραμμάτου φωνῇς πεπερασμένα (εἰχοσιτέσσαρα γάρ), τὸ ἐχ πεπερασμένων 

ἄρα, ὡς ἐν τῷ Ext τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως δέδειχται, ἀνάγχη συμπεπε- 
ὅν ἃ bs ? o \ / > eS, ‘ 5 , ~ “Δ { 

ράνϑαι. ἀλλ οὕτω μὲν πεπερασμένα εἰσὶ τὰ ὀνόματα. πῶς δὲ ὁ ἀριθμὸς 

χαὶ τὰ πράγματα ἄπειρα εἰσι, χαὶ ὅπως οὐχ ὅμοιόν ἐστι τὸ συμβαῖνον 
\ ~ 

ἐπί τε τῶν πραγμάτων xat ἐπὶ τῶν ἀριϑμῶν, τὴν αἰτίαν τούτου ἐπάγει 

δυνάμει λέγων: ἐπεὶ χαὶ ὁ ἀριϑμὸς ἐπ᾽ ἄπειρον αὔξειν δύναται χαὶ τὰ 
> , 5 4 τὰ ΑΙ ΡΝ, > \ \ 7G \ ~ > ~ ἀριϑμνητά, οὐχ ἐνδέχεται τὰ διάφορα ἀριϑμητὰ xado ἀριϑμητὰ τῷ αὐτῷ 

χαὶ ἑνὶ ἀριϑμῷ δηλοῦσθαι, οἷον τὰ ἑπτὰ χαὶ ἕξ διὰ τοῦ πέντε dortpod- 

τὰ δὲ πράγματα ἐπείπερ ἄπειρά εἰσι τὸν ἀριϑμόν, τὰ δὲ ὀνόματα 
πεπέρανται, ἀναγχαῖον πλείω τὸν αὐτὸν λόγον χαὶ τοὔνομα τὸ ἕν 

\ p E> Me, 
e σημαίνειν. τούτου δὲ ὄντος, εἰ μὲν Ex’ ἄλλου δοίη ὃ ἀποχρινόμενος, ἐπ 

vn ¢ 

‘ 
v av , ΄ 5 ~ +p ν» , ~ ar 

ἄλλου ὃς μεταγάγοι ὁ ἐρωτῶν, δόξειεν ἄν ὁ ἔλεγχος γίνεσϑαι. χρᾶται δὲ 
~ > Lo oes \ ~ | a SS \ ὃεῖξ be 5 ΡΞ 6 6 Bes ~ A Ps a 

τοῖς ἀριϑμοῖς χαὶ tats ψήφοις πρὸς τὸ δεῖξαι τοὺς σοφιστὰς τῷ τὰ ὀνό 

ματα μεταφέρειν ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα παραλογιζομένους τοὺς ἀνεπιστή.- 
ΩΝ ANY ~ We ς \ > \ IAN 3 ah Ἐπ γεν Ae μονας. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ψήφων of μὴ δεινοὶ ἀλλ᾽ ἐπιπόλαιοι χαὶ ἰδιῶται 

τῷ τοὺς ἀριϑμοὺς φέρειν ἐπὶ τὰ ἀριϑμούμενα Tap ἑαυτῶν χαὶ παρὰ τῶν 
περὶ τὰς ψήφους χαὶ τοὺς ἀριϑμοὺς ἐπιστημόνων ἀπατῶνται χαὶ διὰ 

τοῦτο χαὶ ὑπὸ τούτων παραχρούονται, τὸν αὐτὸν δή φησι τρόπον 
Vv \ \ ~ {3 ~ 5 5 , ς \ "»»-»7 Ἁ 5 

ἔχειν χαὶ ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ἐξ ὀνομάτων: ot γὰρ ἀξύνετοι χαὶ ἀνε- 

πιστήμονες τῆς τῶν ὀνομάτων δυνάμεως χαχῶς διαλεγόμενοι παρα- 

λογίζονται καὶ αὐτοὶ διαλεγόμενοι χαὶ ἄλλων ἀχούοντες. ὅτι 
2 ~ , ~ ~ ἐλάττω τὰ ὀνόματα τῶν πραγμάτων, χαὶ gx τῆς ἐνεργείας ἔνεστι πιστοῦ- 
cary πολλὰ γὰρ οὐχ ὠνόμασται: χαὶ τὰ μὲν πράγματα ἄλλοτε ἄλλα, 

Ν SS a τ \ > , > σ μν \ ~ f σε i , τὰ δὲ ὀνόματα τὰ αὐτά. οὐχ ὅτι δὲ διὰ τοῦτο μόνον at δμωνυμίαι λέγει. 
ἀλλ ὅτι διὰ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης, εἰ χαὶ δι᾿ ἄλλας αἰτίας τινὰς αἱ διαωνυμίαι. 

P 7 ἢ μὲν ὁμωνυμία ἐξ ἀνάγχης διὰ τοῦτο: πά γὸ ϑέωενός τινι ἢ ἣ μὲν ὅμωνυμ ἀνάγχης διὰ τοῦτο. πάντως γὰρ ὃ τιϑέμενός τ 
ν , , ~ » ΄ Ἁ ’ ~ 

ὄνομά TL χρήσεται φωνῇ xat ἄλλου τινὸς εἰρημένῃ. ἣ μέντοι πρὸς tovds 
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ἢ τόνδε ὁμωνυμία οὐχ ἔστιν ἀναγχαία" ἠδύνατο γὰρ ἄλλῳ τινὶ χαὶ μὴ τοιούτῳ 
ὁμωνύμῳ εἶναι. ὅτι δὲ πεπέρανται τὰ ὀνόματα, δῆλον ἔχ τε τοῦ τὰ 

στοιχεῖα, ὧν ἐν τῇ συνθέσει τὰ ὀνόματα, πεπεράνθαι: τῶν δὲ πεπερασ- 

μένων χαὶ ἢ σύνϑεσις πεπερασμένη χαὶ ἔτι ἐχ τοῦ μηδὲ πᾶσαν σύνϑεσιν 
\ \ γραμμάτων συλλαβὰς ἣ ὀνόματα ποιεῖν δύνασϑαι" at γὰρ πρὸς τὰ φωνήεντα qn 

συμπλοχαί te χαὶ συνθέσεις αὐτῶν μόναι τοῦτο ποιοῦσι. 

p-165a17 Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν. 

[Ποίαν αἰτίαν ; τὴν éx τῶν ὀνομάτων, δηλονότι τὴν ἐχ τῆς δμωνυμίας, 
χαὶ τὰς μελλούσας λεχϑῆναι τῶν λοιπῶν δώδεχα τρόπων. ἔστιν ἐν συλλο- 
es ~ iy Lae ¢ WY X \ 4 ae aN \ > ly \ \ 10 γισμοῖς χαὶ ἐλέγχοις, ὡς εἴρηται, χαὶ τὸ φαινόμενον χαὶ τὸ ἀληϑές, τὸ Udy 
σοφιστιχὸν ὃν τὸ δὲ ἐπιστημονιχόν. 

Ρ. 1θ5119 “East δ᾽ ἐστί τισι μᾶλλον πρὸ ἔργου. 

KF \ 7 \ (a ε 59... τ \ \ v ΄ © τ ΄ € 
ἰπὼν OTL διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν χαὶ τὰς ἄλλας γίνεται ἢ ἀπάτη 7 

σοφιστιχή, προτίϑεται εἰπεῖν χαὶ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἐπιτετήδευται. λέγει τοίνυν 
σ ἣν ~ 4 ~ 4 > \ \ \ 5 - \ 

15 ὅτι τινὲς δοχεῖν ϑέλοντες μᾶλλον ἥπερ εἶναι σοφοὶ διὰ τὸ εὐχερῶς χαὶ 

ῥᾳδίως χαὶ ἀνιδρωτὶ αὐτοῖς τοῦτο προσγίνεσϑαι διὰ πολλοῦ τιϑέασι χαὶ τὸ 

τοῦ σοφοῦ ἔργον δοχεῖν μᾶλλον ποιεῖν παρὸ ποιεῖν χυρίως. οὐ 

μόνον γὰρ ἐν τοῖς χατωτάτοις χρόνοις τὸ δοχεῖν μὲν εἶναι σοφοῖς μὴ εἶναι 
ὲ bal SN Ch aoe see cen comes , Σ . "ὃ & σπουδάζεται, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς πάλαι χρόνοις τὸ τοιοῦτον περισπούδαστον 

π) O7 iy τοῖς | σοφισταῖς: ἢ γὰρ σοφιστιχὴ φαινομένη μέν ἐστι σοφία f. bv 

οὐχ οὖσα δέ, χαὶ 6 σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης 
γᾷ SS ~ Ἂ fond ς la \ 4 \ ,ὔ \ “4 

σοφίας. δηλοῦσι δὲ τοῦτο ᾿ἱππίαι καὶ ΠΠ|ρωταγόραι χαὶ Topytar xat []ρό- 
διχοι, ὧν 6 βουλόμενος τὴν σοφίαν χαὶ τὸν πλοῦτον ὃν ἐχ ταύτης συνή- 

ὕϑροισαν μαϑεῖν ἐντυγχανέτω τοῖς δὁμωνύμοις τούτων διαλόγοις τοῦ [Ἰλά- 
95 τῶνος. χαὶ ὁ σοφώτατος δὲ Σωχράτης ἐν τῷ τοῦ [᾿λάτωνος 1 Ὀργίᾳ τοῦ 

ϑρασυτάτου [Πῴώλου τὸ ἐπηρμένον χαὶ τοῦ Καλλιχλέους τὸ ἀμαϑὲς διελέγχων 

ἐπιστημονιχῷ λόγῳ χαὶ ταπεινῷ φρονήματι πάντως πιστούμενος τὴν σοφι- 

στιχὴν δοχήσει μόνον εἶναι σοφίαν φησὶ χαὶ οὐχ ἀληϑεία χαὶ τὸν σοφιστὴν 

1 ἀδύνατον γὰρ ἄλλο a! 2 ὁμωνύμω I: ὁμωνυμίαν a τοῦ ἃ: τῶν 1 ὃ πε- 

περάνϑαι scripsi: πεπέρανται al 5. 6 μόναι γὰρ αἱ πρὸς τὰ φωνήεντα συνϑέσεις αὐ- 

τῶν α 6 τοῦτο ποιοῦσι AI: inv. ord. a 10 ὡς εἴρηται (se. p. 8,154.) post 

συλλογισμοῖς collocat A 13.14 ἡ σοφιστικὴ ἀπάτη, λέγει χαὶ Or ἣν A 10 ἀνιδρώτι al: 

εὖ νι δι τὶ (sic) I 18 χρόνοις aKQR: λόγοις I cf. p. 6,23 n. 18.19 μὴ εἶναι δὲ 

KQR, omisso δὲ a: om. I 19 σπουδάζοντες a τοῖς --- γρόνοις aKQR: ta — 

χρόνω 1 20 μέν om. a 23.24 ὃν --- συνήϑροισαν om. A ᾽ 2428 τῶ τοῦ A: 
τῷ a: compend. supra lineam I ἐν τῷ τοῦ [Πλάτωνος [᾿οργίᾳ] cf. c. 18 p. 463 Bsqq. 

26 ἐπαρμένον a! χαλλιχλέους a2: χαλλίχλου al: καλλιχλέος Al 26. 27 τῷ λόγῳ 

τῷ ἐπιστημονιχῷ διελέγχων a” 27 πάντως om. A 28 σοφίαν A: σοφίας al 

φασὶ a ἀλήϑεια A: ἀλήϑειαν a: ἀληϑείας I 
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[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist.1 p.165419.24) 

΄ » 

δοχήσει μόνον εἶναι σοφὸν τῇ δ᾽ ἀληϑεία ἄσοφον χαὶ χρηυατιστήν, ἤγουν 

χρημάτων ἕνεχεν ἀγωνιζόμενον ἀπὸ φαινομένης σοφίας. ὅτι δ᾽ ἢ 

σοφιστιχὴ φαινομένη ἐστὶ σοφία χαὶ οὐ χυρίως, δηλον ἐχ τοῦ χατὰ 

δόχησιν εἶναι: τὰ γὰρ χατὰ δόχησιν οὐ χυρίως: εἰ γὰρ ἢ δόχησις φαι- 

νομένη ἐστὶν ὑπάρξις, ἢ δὲ eine ek ὑπάρξις οὐ ee Mv a εὶ aa χ σὴ 2 
Oo x ‘\ J 

χατ᾿ ἐπαναδίπλωσιν tod μείζονος ὅρου ἢ ἄρα δόχησις οὐ χυρίως ἐστί. διὰ 

τοῦτο ἥ τε σοφιστιχὴ φαινομένη “lig χαὶ ὃ earings ries σοφός, χαὶ 

τὸ ἔρ “ἢ τοῦ σοφοῦ (φαινομένου) φαινόμενον χαὶ οὐχ ἀληϑές. χαὶ ἐπειδὴ ἀπὸ 

φαινομένης σοφίας ἐχρηματίζοντο, ἀχόλουϑον ἦν πάντως δοχεῖν μᾶλλον 
\ 

15 -~ 

~ ~ ~ Ἃ ~ id J Vv ~ 

ποιεῖν TO TOD σοφοῦ ἔργον ἢ ποιεῖν. ὃ μὲν γὰρ ὄντως σοφὸς ποιεῖ ‘ 

υᾶλλον τὸ τοῦ σοφοῦ ἔργον 7 Goxet’ δηλοῖ δὲ ὁ Σωχράτης υνηδὲν εἰδέναι 
On 
- 

πανταχοῦ διαβεβαιούμενος μηδὲ σοφόν τι ποιεῖν χαίτοι πάντα χαὶ λέγων 

χαὶ πράττων ἀπ᾿ ἄχρας ἐπιστήμης. οἱ ὃὲ σοφισταὶ τοὐναντίον: πάντα γὰρ 

εἰδέναι διαβεβαιοῦνται" “οὐδεὶς γὰρ οὐδέπω μέχρι χαὶ TIRED. , φησὶν ὃ 
Πρωταγόρας, ᾿ καινόν τί με ἠρώτησε᾽, μόνον οὐχὶ λέγων “αὐτὰ ἐχεῖνα παρὰ 

ἣν. πάντων ἐρωτῶμαι ἅπερ τυγχάνω εἰδώς᾽. 

p. 1651924 "ἔστι δ᾽ ὡς ἕν πρὸς ἕν εἰπεῖν ἔργον. 

᾿ἰπὼν ὁποία ἐστὶν ἢ τῶν σοφιστῶν σοφία, ὅτι φαινομένη σοφία, χαὶ 
ὁποῖον τὸ ἔργον αὐτῶν, ὅτι τὸ δοχεῖν ποιεῖν τὸ τοῦ σοφοῦ ἔργον, νῦν 

προστίϑησι χαὶ τὸ τῶν ἀληϑῶν σοφῶν ἔργον. ἵνα γὰρ μή τις εἴπῃ ᾿ πῶς 
δὲ χαὶ τίνα τρόπον ἐρωτᾶν χαλῶς, ὡσαύτως χαὶ ἀποχρίνεσϑαι γνόντες οὐχ 

ἁλωϑείημεν τοῖς ἐπιχειροῦσι σοφίζεσϑαι;:᾽, φησὶ τῶν ἐπιστημόνως ἐρωτώντων 

χαὶ ἀποχρινομένων τοῦ μὲν ἐρωτῶντός ἐστιν ἔργον τὸ ἀψευδεῖν περὶ τὰς 
ἐρωτήσεις χαὶ τὸν ἀποχρινόμενον ἐμφανίζειν ψευδόμενον, εἴ TOD χαχῶς 

χαὶ ψευδῶς ἀποχρίνεται, τοῦ δ᾽ ἀποχρινομένου τὸ ἐμφανίζειν, εἴ Tov ὃια- 
ψεύδεται ὃ ἐρωτῶν. χαὶ τὸ μὲν ἐμφανίζειν τὸν ψευδόμενον, ὅπερ ἐστὶν 

ἔργον τοῦ ἀποχρινομένου, ἐν τῷ δύνασϑαι ὑπέχειν λόγον ἐστίν: ὃ γὰρ 
εἰδώς, εἴτε πολλαχῶς εἴτε μοναχῶς τὰ πράγματα λέγεται, τὸν ἐρωτῶντά 

τι τῶν. πολλαχῶς ὡς μοναχῶς λεγόμενον οὐ συγχωρήσει τοῦτον ἀπατῆσαί 

τε χαὶ σοφίσασϑαι. τὸ δὲ ἀψευδεῖν ἐν τῷ λαυβάνειν, ὅ ἐστι τοῦ ἐρω- 

τῶντος: ὃ γὰρ δυνάμενος χαλῶς ἐρωτᾶν οὐδέποτε πρότασιν ἐρωτήσει 
‘ 

2 ap ἧς συμβήσεται τὰ ἐναντία λέγειν ἑαυτῷ: ὡς γὰρ ἐρωτῶν χαλῶς οὐ 

δι’ ἑαυτὸν δείχνυσι τἀναντία συμβαίνειν, ὡς εἰδὼς ἐρωτᾶν ἀναμαρτήτως. 

ἀλλὰ διὰ τὸν ἀποχρινόμενον. 

τία ἃ ἀναμαρτήτως ἃ: ἀναμάρτητα 1 

2 post χρημάτων add. ἐρῶντα: χαὶ τούτων A ἀγωνιζόμενος ἃ 8 φαινομένου add. v 

χαὶ prius AI: ἐστὶν a 10 ἣ δοχεῖν I σοφιστὴς al 12 ποιῶν A 

14 BeBatodvtar a _ péype A: om. al 14. 15 6 Πρωταγόρας) immo ὁ [Ὀργίας, 

qui c.2 p. 448A dicit xat λέγω ὅτι οὐδείς μέ πω ἠρώτηχε xatvoy οὐδὲν πολλῶν ἐτῶν 

15 περὶ al 17 ἔργον om. A 18 σοφιστῶν AL: σοφιστιχῶν a 23 ἔργον ἐστὶ A 

24 et mov a7A: εἴπερ 411 25 post ἀποχρίνεται add. ἀποχρινόμενος al: om. A 29 ὡς 

μοναχῶς om. a! λεγομένων a 30 te I: om. a 6 1: om. a 33 τὰ ἐναν- 
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c a \ 

p. 108 424 Ἔστι δ᾽ ὡς ὃν πρὸς EY. 
Q 7 

[ Ἀ ν ς a \ a \ 9 , v ~ A Iva συνελὼν εἴπω ὡς ἕν πρὸς Ev τὰ ἀμφοτέρων ἔργα, τοῦ μὲν 
χαλῶς ἐρωτῶντος ἔργον ἐστὶ τὸ λαμβάνειν προτάσεις χυρίας χαὶ μὴ ay- 

φιβόλους, τοῦ δέ γε ἀποχρινομένου ἔργον ἐστὶ τὸ δύνασϑαι τὸν ἐρωτῶντα 
VA 

ἐλέγχειν ψευδόμενον: τὸ ὃξ δύνασθαι tov ψευδόμενον ἐλέγχειν γίνεται σι 

Ἁ Ἁ δ 7 , ξ΄ , \ 5 , \ Vv a) Cd 5 ~ 

παρὰ τὸ εἰδέναι τά τε ὁμώνυμα χαὶ ἀμφίβολα xat τἄλλα Ov ὧν ἀπατᾶν 

πειρᾶται ὃ ἐρωτῶν. 7 τοίνυν τὸ ἕν πρὸς ἕν οὕτω νοητέον 7 χαὶ οὕτως 
5) , ~ σ 2 3.7 > ~ ΄ , 9 ww \ ὀφείλει νοεῖσϑαι: ὅτι ἐπειδὴ we ἐρωτᾶν βούλει, γίνωσχε ὅτι, εἰ ϑέλεις μὴ 

παρατραπῆναι, ἐρώτα χαλῶς χαὶ ἀληϑῶς, ὅπερ ἐστὶν ἔργον τοῦ ἐπιστη- 

10 μόνως ἐρωτῶντος, χαὶ σπούδαζε τὸν Φευδόμενον ἐλέγχειν δι᾿ ὧν εἴπομεν, 

ὅπερ ἐστὶν οἰχεῖον ἔργον τοῦ ἐπιστημόνως ἀποχρινομένους. ἢἣ τοίνυν χατὰ 
\ ~ weet A, NO σι 9 Vere μοὶ " Ne at Ne ἮΝ Ape Nt TO πρῶτον νοητέον τὸ Ev πρὸς Ev ἢ χατὰ τὸ δεύτερον: fF σῴζει γὰρ χαὶ ἐπὶ 

τούτου" δύο γάρ τινα εἶπε, τό τε πῶς δεῖ ἀποχρίνεσϑαι | χαὶ τὸ ἐρωτᾶν. ἔ, 7 

Ταῦτα δὴ εἰπὼν ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς ὧν ἔδειξε: χαὶ γὰρ ὅτι ἔστι 
15 τοιοῦτον εἶδος λόγων, ὅπερ οἱ σοφισταὶ διώχουσιν, συνέστησεν ἐν οἷς 

χαὶ τὴν ὁμωνυμίαν παρέϑετο, προσϑεὶς χαὶ τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐφίενται 

τῆς τοιαύτης τῶν λόγων δυνάμεως ὡς εὐχεροῦς χαὶ ῥᾳδίας, χαὶ ὅτι 7 

τοιαύτη δύναμις τῆς ἔριδος ποιεῖ τὸν φαινόμενον σοφόν, Ov οὗ τυγχάνουσιν 

οἵ σοφιστάὶ τὴν προαίρεσιν ἔχοντες. συνίστησι δὲ τρόπον τινὰ διὰ τούτων 
ἡ Ἢ σ 5 -᾿ D | ~ f ? 4 la \ ΡῚ 

90 ὃ ᾿Αριστοτέλης ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστι τῷ φιλοσόφῳ xat ἀλήϑειαν xat ἐπι- 

στημονιχῶς χαὶ τοῦτο εἰδέναι τὸ εἶδος τῶν λόγων τὸ παρὰ τοῖς σοφισταῖς 
> f ~ \ \ 5 ΄ 2 f Υ Ψ \ ~ 

σπουδαζόμενον. πῶς γὰρ TO ἀγνοούμενον ἐλεγχόμενον cotat; ἀλλὰ δῆλον 

ὅτι τὸ γινωσχόμενον. εἰ γὰρ ἣ ἀπειρία χαὶ ἣ ἄγνοια τῶν τοιούτων λόγων 

τῆς φαντασίας αἰτία, δῆλον ὡς ἣ γνῶσις αὐτῶν ἅμα τῇ γνώσει χαὶ ἔλεγχός 
25 ἐστι. ταῦτα δείξας ἐπὶ τούτοις προτίϑεται εἰπεῖν περὶ οὗ ἣ προχειμένη 

πραγματεία" ἔστι δὲ περὶ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων, πῶς τε γίνονται χαὶ 

διὰ τίνων. 

p. 165234 [Πόσα δέ ἐστιν εἴδη τῶν λόγων τῶν σοφιστιχῶν. 

Εἰσβάλλει νῦν εἰς τὴν τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων διδασχαλίαν, καὶ ζητεῖ 

80 πρότερον πόσα εἰσὶν εἴδη τῶν λόγων τῆς σοφιστιχῆς καὶ ex πόσων 

σύνεστηχε τὸ σοφιστεύειν. τὸ δὲ πόσα ἐστὶν εἴδη τῶν λόγων χαὶ ἐχ 
s XN 5 \ Δ > 7 ~ mal \ \ 4 3 \ 

πόσων tov ἀριϑμὸν ἣ ἐχ παραλλήλου χεῖται, ἢ τὸ μὲν πόσα ἀντὶ 

2 συνελόντα δ᾽ εἰπεῖν ὡς ἕν πρὸς ἕν ἔστι τὰ Α ὃ οἱ 4 ἔργον ἐστὶ om. A χυρίας Α: 

κυρίους a: κοινὰς I 6 τὰ ἄλλα a 7 τὸ ἕν πρὸς ἕν om. A 7.8 χαὶ et ὀφείλει 
νοεῖσϑαι. ὅτι om. A 8 τέλεις al: εἰς superser., sequens μι in ras. A! 12 an dp- 

υόζειν 13 τούτου I: τούτοις ἃ det I: δὴ a 14 δὲ a?: om. A ἡμῖν al ἔστι 
τι Arist. (tt om. C) 15 τοιοῦτον aA Arist.: τοιούτων I (f, pr. B) ὅπερ Al: ὅπως a 

συνέστηχεν ἃ ἐν om. A 20. 21 ἐπιστημονιχῶς A: ἐπιστημονιχῶ I: ἐπιστημο- 

γίαν a 22 post ἀγνοούμενον add. xai a 25 τούτου A 28 δέ I: te a 

29 τὴν τῶν in ras., ut videtur, A! 30 τῶν λόγων om. A 32 τῶν ἀριϑμῶν A(i) 
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τοῦ “τίνα εἰσὶ τὰ εἴδη τῶν σοφιστιχῶν ehéyywv’, ἅπερ εἰσὶ δύο, τὰ παρὰ 

τὴν λέξιν καὶ τὰ ἔξω τῆς λέξεως, τὸ Ex πόσων δὲ ἀντὶ τοῦ ᾿ πόσα μέρη 

ἑνὸς ἑχάστου τῶν τοιούτων εἰδῶν᾽ " μέρη γὰρ τῶν εἰδῶν τὰς ὑποδιαιρέσεις 

τῶν εἰδῶν λέγει. δύναται τὸ χαὶ πόσα μέρη τ Hg / 

Ὡς πραγματείας 
> , ~ ¢ fs , 

τυγχ aver λέγειν ὡς ἴσον τῷ “καὶ πόσων of σοφισταὶ στοχάζονται" οὐ 
cr 

“ap μόνον tod ἐλέγχειν Goxety ἀλλὰ χαὶ ἄλλων τινῶν, ἃ μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. 
δ΄ ΝᾺ bi δὶ ἜΣ ,» σ Δ ΓΑ " ~ a Se ae ao ag κ 

δύναμιν δὲ λέγει τὴν σοφιστιχήν, ἤτοι ὅτι μὴ τέχνη μηδ᾽ ἐπιστήμη: περὶ 
> ~ \ ») , 4 / [4 / Ἢ CC OP Ἶ ἡ \ 4 +4 € ~ 

TAAnYT γὰρ ἐχείνων Exatépa, ἥ τε τέχνη ᾿ἕξις οὖσα μετὰ λόγου ἀληϑοῦς 
ποιητιχή᾽᾿ χαὶ ἣ ἐπιστήμη ἕξις ἀποδειχτιχὴ περὶ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον: ἢ 

΄ τς \ \ ~ Sere ~ 4 > aS eae Py Le 10 τέχνην εἶπε τὴν σοφιστιχὴν χοινῶς χαὶ γενιχῶς, ἤτοι δυνάμει: λέγει γὰρ 

αὐτὴν χαὶ τέχνην χοινότερον χρώμενος τῷ τῆς τέχνης ὀνόματι. 

p. 165238 "Bote δὴ τῶν ἐν τῷ διαλέγεσϑαι λόγων τέσσαρα γένη. 

/~ 

Κοινοποιεῖται πρότερον πάντα τὰ τῶν συλλογισμῶν εἴδη xal ἀπα- 

ριϑμεῖται αὐτά, χαὶ τότε τὸ περὶ οὗ ὃ λόγος ἐστὶν αὐτῷ εἶδος τοῦ συλλο- 
15 γισμοῦ ἀναλεξάμενος τὴν περὶ αὐτοῦ ποιεῖται διδασχαλίαν. ἀπορῆσαι δὲ 

ἄξιον, πῶς εἰπὼν τῶν ἐν τῷ διαλέγεσϑαι λόγων εἶναι τέτταρα γένη 

ἐπήνεγχε τοὺς διδασχαλικοὺς λόγους προηγουμένως, οἵτινές εἰσιν - ἀπο- 

δειχτιχοί. οὐ γὰρ οἱ ἀποδειχτιχοὶ λόγοι ἐξ ἐνδόξων εἰσίν, οὔτε ἐχ τῶν 

πᾶσι δοχούντων οὔτε Ex τῶν τοῖς πλείστοις οὔτε Ex τῶν τοῖς σοφοῖς, 7 

20 τῶν πᾶσι δοχούντων σοφοῖς ἢ τῶν τοῖς πλείστοις 7 τῶν (τοῖς) μάλιστα 

γνωρίμοις χατὰ φιλοσοφίαν, οὐδὲ περὶ παντὸς τοῦ προχειμένου συλλογίζονται" 

τὸ γὰρ ex τούτων συλλογίζεσϑαι, ὡς ἣ πρόϑεσις τῆς διαλεχτιχῆς σημαίνει, 
οὐχ ἔστιν ἀποδείξεως χαὶ ἀποδειχτιχοῦ λόγου ἀλλὰ τῆς διαλεχτιχῆς. ἢ 
ληπτέον ἐπὶ τοῦ συλλογίζεσϑαι νῦν τὸ διαλέγεσθαι: ὃ γὰρ ἀποδειχνύων οὐ 

25 διαλέγεται ἀλλὰ συλλογίζεται, χαϑάπερ ἐπὶ γεωμετρίας ἔχει χαὶ ἄλλων 
τινῶν. ϑεὶς δὲ τίνα τὰ τέσσαρα γένη λέγει χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα τούτων 

διὰ συντόμου λόγου διδάσχει, διαφοράν, διδασχαλιχοὶ μὲν φάσχων εἰσὶν 
οἱ €x τῶν οἰχείων ἀρχῶν Exdotov μαϑήματος γινόμενοι ἀλλ᾽ οὐχ 

οἱ &x τῶν δοχούντων τῷ ἀποχρινομένῳ, ἤγουν ἀποδειχτιχοὶ μέν εἰσι συλλο- 
80 γισμοί, οἷον φέρε εἰπεῖν ἐπὶ ἀριϑμοῦ οἱ διὰ ποσοῦ διωρισμένου συλλογιζό- 

wevot χαὶ γεωμετριχοὶ οἱ διὰ ποσοῦ συνεχοῦς χαὶ ἁπλῶς ἕχαστος ἐξ οἰχείας 

ἐπιστήμης χαὶ τοῦ οἰχείου ὑποχειμένου τὰς ἀρχὰς ἔχων, χαὶ ἀποδειχτιχὸς 

1 post εἴδη add. τῶν λόγων, χαὶ ἐκ πόσων τὸν ἀριϑμὸν, ἢ τὸ μὲν πόσα ἀντὶ τοῦ πόσα εἴδη 

al: om. A 4 τὸ xat Al: inv. ord. a 5 στοχάζονται in ras., ut videtur, A! 6 ἃ 

superser. [ ἐρεῖ] c. ὃ p. 165>12 sq. 7 δύναμιν (ὃ ex v corr.) 1: δύναται a λέγει 

seripsi: λέγειν al 8. 9 ἕξις χτλ.] Eth. Nic. VI 4 p. 1140210 et 1139>31 10 δυ- 

γάμει 1: δύναμιν a 13. 14 ἀπαριϑμεῖται αὐτά Al: ἀπαριϑμεῖ ταυτὰ ἃ 14 τὸ om. A ὃ 
λόγος ἐστὶν aA: inv. ord. I αὐτοῦ εἴδους A 15 ἀναλεξάμενος A: ἀναδεξάμενος al 

ἀπορῆσαι AS: ἀπορίας 1: ἀπορεῖν a 16 τέσσαρα ΔΛ 17. 18 οἱ ἀποδειχτικοί: εἰ 
yap A 18 ante ἐξ add. οὐχ A 20 ἢ alterum A: χαὶ al τοῖς alt. addidi ef. Top. I 1 

p. 10025 21 γνωρίμοις scripsi: γνωρίμων aAl συλλογίζονται--- σημαίνει (22) om. a! 
24 ληπτέον οὖν om. ἢ A 26 τίνα λέγει τέσσαρα γένη A 27 διαφορὰν ante διὰ 

collocat A 29 ἤγουν I: of δὲ ἃ ὃ] ἐκ τῆς A 

Comment. Arist. II ὃ [Alexander] in Sophisticos elenchos. 2 
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οὕτω χαὶ ἐχ τοιούτων συλλογιζόμενος, οὐχ 8x τῶν τοῦ ἀποχρινο- 
“Ὁ 

ὃ 
ἐν - Ψ a. , \ Ἀ ΄ Ya 5 

μένου δοξῶν. αἴτιον ὃὲ τούτου τὸ τὸν μανθάνοντα πιστεύειν, ὃ 
Fd γίνεται, | ὅταν ex τῶν οἰχείων ἀρχῶν τοῦ πράγματος ὃ διδάσχων ἀχολού- f. ὅν 

Hous ἔχῃ τοὺς οἰχείους λόγους" οὐ γὰρ ἂν μάϑοι τις τὰ δεύτερα μὴ περὶ 

5 τῶν πρώτων πεπεισμένος. διαλεχτιχοὶ δέ εἰσι συλλογισμοὶ of ἐχ τῶν 
ἐνδόξων συλλογιστιχοὶ ἀντιφάσεως" ἀεὶ γὰρ ὃ διαλεχτιχὸς τὴν ἀντί- 

φασιν πειρᾶται συλλογίζεσϑαι τοῦ προβλήματος, καὶ γυμναστιχός τις ὧν 

ἐπ᾿ ἀμφότερα ἐγχειρεῖ δι᾿ ἐνδόξων χαὶ τῶν ἀντιχειμένων ἐστὶ συλλο- 
γιστικός. τρίτον φησὶν εἶναι τὸν πειραστιχὸν συλλογισμόν, ὅς ἐστι χαὶ 

10 αὐτὸς διαλεχτιχός: μέρος γὰρ τοῦ διαλεχτιχοῦ. διαφέρει δὲ τοσοῦτον 
éxetvov, ὅτι μή ἐστιν ἐκ τῶν ἁπλῶς ἐνδόξων ἀλλὰ χαὶ 2x τῶν δοχούν- 

των τῷ ἀποχρινομένῳ περὶ οὗ προσποιεῖται τὴν ἐπιστήμην 

ἔχειν. τούτῳ γὰρ διαφέρει, ὡς εἴρηται, ὃ πειραστιχὸς τοῦ διαλεχτιχοῦ 
χαίτοι χαὶ αὐτὸς διαλεχτιχὸς WY, τῷ τὸν διαλεχτιχὸν ἐχ τῶν ἁπλῶς 

15 ἐνδόξων συλλογίζεσϑαι, ἅπερ ἐστὶ τὰ δοχοῦντα πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις ἢ 
τοῖς σοφοῖς, τὸν δὲ πειραστιχὸν χαὶ ἐχ τῶν ἁπλῶς ἐνδόξων χαὶ ἐχ τῶν 
δοχούντων πᾶσι τοῖς προσποιουμένοις εἰδέναι τὴν ἐπιστήμην ἐχείνην 

xav ἣν ἢ πεῖρα γίνεται, ἃ χαὶ αὐτὰ ἔνδοξα, εἰ χαὶ μὴ ἁπλῶς, ἀλλὰ χατὰ 
τὴν ἐπιστήμην ἐχείνην. τὰ γὰρ ἐν ταῖς ψευδογραφίαις ταῖς χατὰ τὴν 

20 γεωμετρίαν λαμβανόμενα οὐχ éx τῶν δοχούντων πᾶσίν εἰσιν ἀλλ᾿ ἐχ τῶν 
τοῖς γεωμέτραις, τῶν ἀναγχαίων παρ᾽ αὐτῶν ἐχείνων τῶν γεωμετριχῶν 

γινώσχεσϑαι. γράφεται δὲ ἔν τισι χαὶ ἀναγχαῖον διὰ τοῦ ὁ μιχροῦ, χαὶ 
εἴη ἂν ἐλλειπτιχὸν ὡς ἔξωϑεν λαμβάνεσθαι τὸ “dv τὴν ἐπιστήμην ἔχειν 

ἀναγχαῖον τῷ προσποιουμένῳ εἰδέναι᾿. ἔν τισι μέντοι ἀντιγράφοις οὐ τέτ- 
25 tapa γένη ἀλλὰ τρία φέρεται, ἐπεὶ τοῦ πειραστιχοῦ δοχεῖ ὡς μέρους τοῦ 

διαλεχτιχοῦ μνημονεύειν προελϑών. πολὺ δὲ χαὶ τὸ τῆς πειραστιχῆς εἶδος 

παρὰ [Πλάτωνι ἔστιν εὑρεῖν ἔν τε τῷ Εὐϑύφρονι χαὶ ἐν ἅπασι σχεδὸν αὐτοῦ 
τοῖς διαλόγοις. μνημονεύει δὲ τῶν πειραστιχῶν χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

Τοπιχῶν, ἔνϑα διέξεισι πρὸς τίνα χρήσιμός ἐστιν ἣ διαλεχτιχή᾽ ἐχεῖνο γὰρ 

80 ἡνίξατο διὰ τοῦ ὃν τρόπον δέ, διώρισται ἐν ἑτέροις. ἐριστιχοὺς δὲ 

λέγει εἶναι τοὺς ἐχ τῶν φαινομένων μὲν ἐνδόξων μὴ ὄντων δὲ 

2 αἰτία δὲ τούτου ἃ: τούτου δὲ αἰτία A 4 ἔχη 6: ἔχει al δύο 1: β ἃ ὃ τῶν 
ov’ ov . 

prius Cy: tod al a I: aa πεπισμένος a 4.5 δύο---Οἰ I: B—aa 7 τοῦ 
προβλήματος πειρᾶται συλλογίζεσθαι A τις om. A 8 ἐπ᾽ om. A ἐπιχειρεῖ διὰ τῶν 

ἐνδόξων A 9 post τρίτον add. δὲ A 12 post οὗ add. οὗτος A 16 post ἐνδόξων 
15.16 ovddAoylCectat— σοφοῖς iterata expunxit I 18.19 χαϑ' --- ἐκείνην om. al 19 τὴν 
alterum om. a 20 εἰσιν 4241: ἢ al ἀλλ᾽ KQR: ἀλλὰ καὶ (αὐ vs.11) aAI 2] γεω- 
μετρῶν A 22 γράφεται 451: γίνεται a} ἔν τισι] velut Arist. codd. BC μικρὸν al 

23 ἐλληπτιχὸν a 24—26 ἔν τισι τρία φέρεται: ὅτι προελθὼν δοχεῖ μνημονεύειν τοῦ 
πειραστιχοῦ, ὡς μέρους τοῦ διαλεχτιχοῦ A 24. 25 τέσσαρα a 25 μέρους scripsi: 

μέρη I: μέρος a 26 προελϑών] p. 16510 27 παρὰ KQ: περὶ al: deletum A πλά- 

twve A: πλάτωνα al ἔστιν om. al: post εὑρεῖν add. a? αὐτοῦ σχεδὸν A 29 τοπι- 

χῶν aKQR: τόπων I 28. 29 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπιχῶν] c. 2 p. 101436 sq. 

31 εἶναι om. A μὲν om. A Arist. 
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(οὗτοι δέ εἰσιν of τὸ σχῆμα ἔχοντες ὑγιές) χαὶ τοὺς φαινομένους συλλο- 

γισμούς: οὗτοι ὃξ πάλιν εἰσὶν οἱ χατὰ τὸ σχῆμα ἡμαρτημένοι. ἀγωνιστι- 

χοὺς δὲ χαὶ ἐριστιχοὺς τοὺς αὐτοὺς λέγει. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, φησί, 

τῶν διδασχαλικῶν χαὶ ἀποδειχτιχῶν λόγων, ἐν τοῖς “Yorépors εἴρηται 

[wa | ἀναλυχτιχοῖς, περὶ δὲ τῶν διαλεχτιχῶν χαὶ πειραστιχῶν ἐν τοῖς 

Τοπικοῖς: περὶ δὲ τῶν ἀγωνιστιχῶν χαὶ ἐριστιχῶν νῦν λεχτέον. 

p. 165012 [Ιρῶτον δὴ ληπτέον πόσων στοχάζονται ot ἐν τοῖς 

λόγοις ἀγωνιζόμενοι. 

Kindy διαλαβεῖν πόσα τε εἴδη ἐστὶ τῶν σοφιστιχῶν συλλογισμῶν χαὶ πόσα 
10 ἑνὸς ἑχάστου τῶν εἰδῶν μέρη χαὶ περὶ τῶν συμβαλλομένων εἰς τὴν παροῦσαν 

πραγματείαν, νῦν ἄρχεται τὴν ἐπαγγελίαν πληροῦν. χαὶ πρῶτον ἐχτίϑησι 

πόσων στοχάζονται οἱ ἐν τοῖς λόγοις ἀγωνιζόμενοι, τουτέστιν Ot 

σοφισταί, χαὶ φησὶ πέντε εἶναι ταῦτα τὸν ἀριϑμὸν ὧν στοχάζονται, 
ἔλεγχον, ψεῦδος, παράδοξον, σολοιχισμὸν χαὶ τὸ ποιῆσαι ἀδο- 

15 λεσχεῖν τὸν προσδιαλεγόμενον. τί δὲ τούτων ἕχαστόν ἐστι, προϊόντες 

υαϑησόμεϑα. τί δέ ἐστι τὸ ποιῆσαι ἀδολεσχεῖν τὸν προσδιαλεγό- 

μενον, διὰ τοῦ ἐπαγομένου δηλοῖ: ἐφερμηνευτιχὸν γάρ ἐστι τοῦ τί TOT 

ἐστὶ τὸ ἀδολεσχεῖν τὸ πολλάχις avayxaCeotat τὸ αὐτὸ λέγειν. 

υήποτε δέ, ἐπεὶ μὴ ἀληϑῶς λέγουσιν οἱ σοφισταί, τῷ μὴ ἐπιχειρεῖν ἐξ 
Med Sa SD ed a4 > QPF ἈΝῸΝ ~ ι \ ce 

20 ἐνδόξων ἀλλ ἐχ φαινομένων ἐνδόξων, διὰ τοῦτο χαὶ τὸ στοχάζονται 

εἴρηχεν. ἀλλὰ περὶ τούτων μέν, τί ποτέ ἐστιν ἕχαστον, τὰ δοχοῦντα ῥηϑή- 
σ \ 2 XN Ἁ ΓΑ / Ἃ a\ Ἃ Ἁ Ἁ Ἃ > \ 

σεται, ὅταν καὶ αὐτὸς περὶ τούτων διέξεισι. τὸ δὲ ἢ TO μὴ ὃν ἀλλὰ 

τὸ φαινόμενον ἕχαστον εἶναι τούτων τοιοῦτόν ἐστιν: ἀπαριϑμησά- 
μενος γὰρ τίνων οἱ σοφισταὶ στοχάζονται, λέγει ὅτι ἕχαστον τούτων τῶν 

25 Tap αὐτῶν στοχαζομένων οὐχ ἔστιν ἀληϑῶς ὃν ἀλλὰ φαινόμενον. ἔστι δὲ 
ς / leg \ σ 4 \ Ly Ἃ > \ 4 Ὑ \ ἡ λέξις οὕτως: τὸ ἔχαστον τούτων μὴ εἶναι Ov ἀλλὰ φαινόμενον" οὔτε γὰρ 

ἀληϑῶς δειχνύουσι ψευδόμενον τὸν ἀποχρινόμενον, ἀλλὰ φαινομένως, οὔτε 

σο]λοιχίζοντα τὸν δοχοῦντα σολοιχίζειν. ἐν γὰρ τῇ ἐρωτήσει τῇ apa ὃ f. 8: 

λέγεις εἶναι, ἔστι τοῦτο; λέγεις εἶναι Σωχράτην: ἔστιν ἄρα Σωχράτην᾽ οὐχ 
80 ἀληϑής ἐστι τοῦτο σολοιχισμὸς ἀλλὰ φαινόμενος. τὸ δὲ ἢ τὸ μὴ ὃν 

ἀλλὰ τὸ φαινόμενον ἔστι χαὶ οὕτως ἐχλαβεῖν, ὡς εἰ ἔλεγεν ἢ ὡς εἶναι 
τοῦτο τῆς δοχούσης ἀπορίας τοῦ πῶς ἐλέγχουσιν οἱ σοφισταὶ λυτιχόν, εἰ 

χαὶ ψεύδους χαὶ ἐλέγχου χαὶ τῶν τοιούτων στοχάζονται, ἀλλ᾽ ἕχαστον 
, \ 4 é \ ‘4 ᾿Ξ » aN e Κλ. ᾿ Ξ th ϑ οὐ 2 

τούτων μὴ Ov ἐστι χαὶ φαινόμενον: οὔτε γὰρ ὁ ἔλεγχος ἀληϑής ἐστιν 

1. 2 ὑγιές. φαινόμενοι δὲ οἱ xata A 2 εἰσὶν om. a! 2. 3 ἀγωνιστιχοὶ --- ἐριστι- 
not al ὃ λέγει om. a! 9 εἰπὼν] c. 1 p. 165834—37 σοφιστιχῶν A: 

om. al 14 ἔλεγχος --- σολοιχισμὸς A τὸ ποιῆσαι ΑΙ: πεποιῆσαι al: ποιῆσαι a” 
15 προϊόντες] p. 105018 sq. 16 ἀδολεσχῆσαι I Arist. 19 fort. ἐλέγχουσιν 20 τὸ 

om. a! 23 τοιοῦτόν I: τοιούτων a 25 αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ al 27 δείχνυσι a 

29 σωχράτης (post apa) a! 91 ἄλλως A ὡς ἂν εἰ Α 32 λυτιχὸν post 

τοῦτο collocat A 34 ἐστιν om. A 
O* 
-_ 



20)  [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS (Arist. 3.4 p. 165012. 23] 

yi 

Oe heyyos, οὔτε μὴν ὃ σολοιχισμὸς σολοιχισμός, οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν τοι- 
οὗτον οἷον χαὶ φαίνεται. ἀληϑὴς μὲν γὰρ ἔλεγχος 6 τὴν ἀντίφασιν τοῦ 

συμπεράσματος χαὶ μίαν τῶν προτάσεων λαβὼν χαὶ ἀνελών τι τῶν χει- 
μένων" ὃ δὲ λέγων ‘dp’ ἔστι σιγῶντα λέγειν; οὔ: τί δέ, ὅταν ξύλα χαὶ 

5 λίϑους λέγῃς, οὐ σιγῶντα λέγεις; ἔστιν ἄρα σιγῶντα λέγειν᾽ οὐχ ἐλέ 
-Ν 

! 
\ ΄ 2 Ἁ ~ σ ἊΝ Ἃ \ Ἁ Ἃ > ‘ Ἁ Γ 

ιττὸν γάρ ἐστι τὸ σιγῶντα. ὅτι OF ἢ τὸ μὴ ὃν ἀλλὰ τὸ φαινόμενον 

MQ & χαστον εἶναι τούτων οὕτως εἴρηχεν ὡς εἴπομεν, δῆλον χαὶ αὐτὸς 

πεποίηχε διὰ τοῦ μάλιστα μὲν γὰρ προαιροῦνται φαίνεσϑαι ἐλέγ- 

χόντες χαὶ τῶν ἑξῆς. ἔφη δέ τις ual οὕτως ἑρμηνεύεσϑαι τὸ ῥητόν, ὅτι 

10 τὸ πειρᾶσϑαι ἐλέγχειν τὸν σοφιστὴν οὐχ ἔστι μὴ ὃν τοιοῦτον ὡς τὸ τῇ ae ρ So SYXE φ ς | ς ΐ Ἢ 2 s ς Ἢ 

ἀληϑείᾳ χαὶ τῷ φαινομένῳ, οἷον τὸ μηδαμῇ υηδαμῶς δοχοῦν, ἀλλὰ 7 ( ‘ ? βεγῷ; Ξ ηοαῃ 7 μ πὰ ταν 
\ Ἃ σ ? ς 4 Ἃ Qi σ \ ‘ > , Ἁ a ~ 

un ὃν ὅσον xa’ ἑαυτό, ὃν δὲ ὅσον χατὰ τὸν δοξάζοντα χαὶ διὰ τοῦτο 

φαινόμενον. 

ρ. 16523 Τρόποι δ᾽ εἰσὶ τοῦ μὲν ἐλέγχειν δύο. 

15 Nov προτίϑεται λέγειν περὶ τῶν τρόπων τῶν παραλογισμῶν. δέχα 
δὲ χαὶ τριῶν αὐτῶν ὄντων δύο τρόπους αὐτῶν εἶναί φησιν. εἴη δ᾽ ἂν ἀντὶ 
τοῦ εἴδους τὸν τρόπον παραλαμβάνων, χαὶ ἔστι τρόπον τινὰ λέγων οὕτως, 

ὅτι εἴδη τῶν σοφιστιχῶν᾽ ἐνοχλήσεών εἰσι δύο, χαὶ τὸ μὲν ἕν τῶν εἰδῶν 
a ῇ Ψ' \ Ἁ \ , , Ἀ Ἄν» € 4 ἕξ τρόπους περιέχει, τοὺς παρὰ τὴν λέξιν λεγομένους, τὸ δὲ ἕτερον Exta, 

20 ods ἔξω χαλεῖ τῆς λέξεως. εἰσὶ δὲ of παρὰ τὴν λέξιν ποιοῦντες 
τὴν φαντασίαν ὁμωνυμία, ἀμφιβολία, σύνϑεσις, διαίρεσις. 

, ~ ΄ ς δ. δὰ - ΄, > x « \ \ προσῳδία, σχῆμα λέξεως. of δ᾽ ἔξω τῆς λέξεως εἷς μὲν ὃ παρὰ τὸ 
΄ 7 mee. \ Ἁ ¢ ~ δ \ φ ~ a \ ~ x“ ~ nN 

συμβεβηχός, δεύτερος δὲ ὁ παρὰ τὸ ἁπλῶς 7 μὴ ἁπλῶς ἀλλὰ TY 7 ποῦ ἡ 
ποτὲ 7 πρός τι λέγεσϑαι χαὶ μὴ χυρίως προσαγορευόμενος, τρίτος δὲ ὃ παρὰ 

25 τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν, τέταρτος ὃ παρὰ τὸ ἑπόμενον, πέμπτος 6 παρὰ 
\ > > ~~ > «, g ec Xv X WY δ΄ lA , σ φ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι, ἔχτος ὃ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον τιϑείς, ἕβδομος ὃ 

παρὰ τὸ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ ἢ τῶν ὄντων ἀνωτάτη 
διαίρεσις εἰς φωνάς ἐστι χαὶ πράγματα χαὶ τούτων τὰ μέν εἰσι λεχτὰ τὰ 

δὲ τυγχάνοντα, λεχτὰ μὲν at φωναί, τυγχάνοντα δὲ τὰ πράγματα, χαὶ ἣ 

80 τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων διαίρεσις τὴν πρώτην ἔχει διαίρεσιν ἣ περὶ φωνὰς 
ἢ περὶ πράγματα: Exatepov δὲ τούτων εἰς πλεῖστα διαιρεῖται. χαὶ εἰ μὲν 

περὶ φωνάς, περὶ ταύτας ἔσονται οἱ παρὰ τὴν λέξιν ἕξ τῶν σοφισμάτων 
L4 > \ \ ΄ ¢ ~ 4 ~ / Q-€ \ , τρύποι" et δὲ περὶ πράγματα, ot τῶν ἔξω τῆς λέξεως λοιποὶ ἑπτὰ τρόποι. 

1 οὔτε μὴν ὃ σολ. σολ. om. A post alterum quoque οὔτε add. μὴν al: om. AKQR 
2 ἀληϑῶς A 4 οὔ --- λέγειν (5) om. atA 5 οὐ σιγῶντα λέγεις Om. a? ἐλέ- 

VW ἃ 6 σιγῶντα ΑΙ: σιγᾶν a post σιγῶντα delevit λέγειν I ὅτι AKQR: 

τὸ al 7 ἕχαστον εἶναι Arist.: ἕχαστον ἐστὶ aA: ἐστιν ἕχαστόν ἐστι (compend.) 1 ὃ γὰρ 
om. ἃ προαιροῦντος I 12 δόξαντα A 14 post εἰσὶ add. ἤγουν εἴδη a? 

ἐλέγχου a1(T) 15 ἐχτίϑεται τοὺς τρόπους A 16 αὐτῶν prius om. A εἶναι 

om. A ἂν om. a! 17 tov A: om. al παραλαβὼν A χαὶ ---οοὕτως al: 

ὥσπερ εἰ ἔλεγεν A 18 ἕν om. a! 21. 22 σύνϑεσις ---σχῆμα λέξεως al: xat τὰ 

λοιπὰ ἃ αὐτὸς λέγει A 23 δὲ AKQR: om. al post μὴ add. τὸ a 

Zi ἀγωτάτη a: ἀνατάτω I 
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~ "ἝΝ ~ \ / ~ 

πρῶτον μὲν οὖν Aextéov περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφιστιχῶν τρόπων, 
‘ 

~ Vv 

ὕστερον δὲ περὶ τῶν ἔξω τῆς λέξεως. ἀνάγχη τοίνυν τὰ παρὰ τὴν 

λέξιν σοφίσματα περὶ φωνὰς ὄντα 7 ἐχ τῶν χατ᾽ αὐτὰς εἶναι ἢ ax τῶν 
περὶ αὐτάς. xat εἰ μὲν ἐχ τῶν χατ᾽ αὐτάς, ἢ ἐκ τῶν ἁπλῶν διάφορα 

, ~ \ ~ > ~ / 

ὅ πράγματα περιεχουσῶν, χαὶ γίνεται τὸ πρῶτον εἶδος τῶν εἰρημένων παρα- 

λογισμῶν τὸ χατὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ἢ ἐκ τῶν συνθέτων φωνῶν ὁμοιοτρόπως 

διάφορα πράγματα περιεχουσῶν, χαὶ ἀποτελεῖται τὸ δεύτερον εἶδος τὸ χατὰ 
‘ > , , avs 5 4 “»" + 1 ene ~ ΄ ς 

τὴν ἀμφιβολίαν. τέσσαρες δέ εἰσι τρόποι ἐξ ὧν τὰ δύο ταῦτα συνίστασϑα!ι 

εἴωϑε. πρῶτος μὲν ὅταν ὁ λόγος 7 τοὔνομα πλείω σημαίνῃ, ὃς 
P \ / Δ > - 2 ? γ ζ΄ ὃ 4 ἣ φιι = >i σ 10 χαὶ χοινός ἐστιν ἀμφοῖν ἐπ᾿ ἴσης, ὡς μαϑησόμεϑα. δεύτερος δὲ ὅταν 
εἰωϑότες ὦμεν οὕτω λέγειν τί δέ ἐστι τὸ εἰωϑότες ὦμεν οὕτω 

λέγειν, ὅτε τὴν λέξιν ἐπισχεψόμεϑα, δηλοποιηϑήσεται: πλὴν χαὶ οὗτος 

χοινός ἐστιν ἀμφοῖν, ὡς xal ὃ πρὸ αὐτοῦ. τρίτος δὲ ὅταν τὸ συντεϑὲν 
πλείω σημαίνῃ; χεχωρισμένον δὲ ἁπλοῦν ἐστιν, ὃς τρόπος ἴδιός ἐστι 

~ \ / ia Ren, , UA ν ae 

15 τοῦ xata ἀμφιβολίαν μόνου. τέταρτος Ge ὃ ἀντιστρόφως τούτῳ ἔχων, ἡνίχα 

τὸ μὲν σύνϑετον ἕν σημαίνει | τὸ δ᾽ ἁπλοῦν πολλά, [ἀλλ᾽ ὅπερ ἐλέγομεν] f. 8¥ 

ἢ γοῦν, ὡς ἄνωϑεν ἐλέγετο, τὰς ἁπλᾶς φωνὰς διατηρεῖ τις διάφορα δὲ πράγματα 

περιεχούσας, χαὶ ποιεῖ τοὺς εἰρημένους δύο τρόπους τῶν σοφισμάτων ἣ τὰς 
΄ ~ 7( , et > ~ , ee 4 ~ ΄ 
ἁπλᾶς συντίθησι χαί τι ἑπόμενον ἐκ τῆς συνθέσεως τῆς ὅλης φωνῆς λαμβάνει, 

20 χαὶ ποιεῖ τὸ χατὰ σύνϑεσιν τρίτον εἶδος τῶν ἐν λέξει, ἢ ἀντιστρόφως 
τούτῳ, χαὶ ποιεῖ τὸ κατὰ τὴν διαίρεσιν. GAN ἐκ μὲν τῶν χατ᾽ αὐτὰς τὰς 
λέξεις σοφιστικῶν τρόπων ταῦτα συνίστανται τὰ σοφίσματα. ἐχ δὲ τῶν 
περὶ αὐτὰς ἕτερα δύο συνίστανται" ἣ γὰρ παρὰ τὸν τόνον ἣ χαὶ τὸ πνεῦμα, 

χαὶ ποιεῖ τὸ παρὰ τὴν προσῳδίαν, ἣ παρὰ τὴν ποιὰν σχέσιν τοῦ σχημα- 
25 τισμοῦ τῆς λέξεως, χαὶ ποιεῖ τὸ παρὰ τὸ σχῆμα χαλούμενον εἶδος τῆς 

λέξεως. χαὶ οὗτοι μὲν οἱ ἐκ τῶν λεχτῶν τρόποι ἕξ. πῶς δὲ χαὶ ὅϑεν 

ἕχαστος τούτων συνίσταται, παραχατιόντες ἐροῦμεν χαὶ διὰ παραδειγμάτων 

τὸ σχοτεινὸν τοῦ λόγου διαφωτίσομεν. 

Ρ. 165027 Τούτου δὲ πίστις ἥ τε διὰ τῆς ἐπαγω γῆς. 

80 "Egyoev ἐν τοῖς ἄνω ὅτ! ἕξ εἰσι μόνοι τρόποι τῶν παρὰ τὴν λέξιν 
σοφισμάτων, οὐδεὶς ἕτερος, χαὶ τὸν ἑαυτοῦ λόγον πιστούμενος τὸν ὅτι οὔτε 

’ > ee Ψ ~ Α Vv b) , , ᾽ὔ ay ~ Fe 

πλείους εἰσὶν οὗτοι τῶν ἕξ λέγοντα οὔτε ἐλάττους φησί: πίστις δὲ τοῦ SE 

εἶναι αὐτοὺς χαὶ μὴ τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον ὑπερβαίνειν ἥ τε ἐπαγωγή. ἥτις 

map ἐμοῦ ὕστερον ἐπαχϑήσεται, ἐχτιϑεῖσα τοὺς παρὰ τὴν λέξιν σοφισμοὺς 
35 χαὶ πᾶν ὃ ἂν εἴη ἕτερον σόφισμα γινόμενον ἐχ τῆς λέξεως εἰς τούτους 

4 ἁπλῶν scripsi: ἁπλῶς ΔΑΙ ἀδιάφορα I 5 περιεχουσῶν] mepte in ras. A 8 thy 

om. A δι᾿ ὦν A post δύο add. εἴδη A 9 πρῶτα A σημαίνει a 10 ῥηϑή- 
σεται in ras. A! μαϑησόμεϑα] p. 28,4 sq. δεύτερον A 12 ἐπισχεψόμεϑα a: ἐπι- 

σχεπτόμεϑα I 14 σημαίνει a 16 σημαίνει ἃ: σημαίνη Al τὸ δ᾽ ἁπλοῦν πολλά A: 

om. al ἀλλ᾽ ὅπερ ἐλέγομεν (ἔλεγεν a) aAT: om. KQR 17 ἤγουν a ἁπλῶς a δὲ 
om. ἃ 18 ποιεῖται a 19 ἁπλῶς a φωνῆς om. A 24 thy prius ΑἹ: 
om. a σχέσιν al: λέξιν A 25 εἶδος al: σχῆμα A 32 εἰσὶν οὗτοι I: inv. ord. a 
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ἀνάγουσα, καὶ ὃ συλλογισμός, av te ληφϑῇ τις ἕτερος. ἕτερος δὲ 
λέγει τοὺς προσυλλογισμοὺς Exatépas τῶν προτάσεων τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ τιϑε- 

en ' μένου συλλογισμοῦ. χαὶ αὐτὸς οὗτος ὃ προσεχῶς τοῖς λεγομένοις Tap’ 

αὐτοῦ τούτου τιϑέμενος, εἰ χαὶ ἀσαφῶς χαὶ οἷον εἰπεῖν αἰνιγματωδῶς. πῶς 

δὲ ταῦτα ἔχει, λεχτέον τοῦ σαφοῦς ἕνεχα. ὃ συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ σχήματι 

γίνεται χαὶ πρώτῳ τρόπῳ τοῦ πρώτου σχήματος" ὁμοίως χαὶ ἑχάτερος προσυλ- 

λογισμὸς ἑκατέρας προτάσεως. ἔχει δ᾽ ὃ συλλογισμὸς οὕτως, ὡς χαὶ L'adyves 

φησι’ τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα γίνεται παρὰ τὸ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς 

αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ λόγοις δηλοῦσϑαι: πάντα τὰ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς 

ὀνόμασι χαὶ λόγοις δηλούμενα ἕξαχῶς συμβαίνει γίνεσϑαι: πάντα ἄρα τὰ 

παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα ἑἕξαχῶς συμβαίνει γίνεσϑαι. τοιοῦτος μὲν οὖν 

ὃ συλλογισμός. ἄλλον δὲ συλλογισμὸν λέγοι ἂν τὸν χατασχευάζοντα τὴν 

μείζονα πρότασιν τὴν λέγουσαν ὅτι πᾶν τὸ μὴ ταὐτὸ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι 
χαὶ λόγοις δηλούμενον ξξαχῶς συμβαίνει γίνεσϑαι, ἔτι tov χατασχευάζοντα 
τὴν ἐλάττονα τὴν λέγουσαν “ta παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα γίνεται παρὰ τὸ 

μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ λόγοις δηλοῦσϑαι᾽. δείχνυται δὲ 7 
ἐλάττων αὐτοῦ πρότασις, ἂν ληφϑῇ μέσος ὅρος τὰ παρὰ τὴν χαχίαν τῆς 

λέξεως. χαὶ εἴη ἂν 6 συλλογισμὸς 6 τὴν ἐλάττονα πρότασιν χατασχευάζων 

τοιοῦτος" τὰ σοφίσματα παρὰ τὴν χαχίαν τῆς λέξεως γίνεται. τὰ παρὰ τὴν 
χαχίαν τῆς λέξεως γινόμενα πάντα παρὰ τὸ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς ὀνό- 

μασι χαὶ λόγοις δηλοῦσϑαι γίνονται: τὰ ἄρα σοφίσματα παρὰ τὸ μὴ τὰ αὐτὰ 

τοῖς (αὐτοῖς) ὀνόμασι χαὶ λόγοις δηλοῦσϑαι γίνονται. ὅπερ δὴ συμπέρασμα 

7 ἐλάττων ἦν, ὡς εἴρηται, πρότασις τοῦ προγεγονότος συλλογισμοῦ. χαὶ 
ἢ μείζων ὁμοίως δείχνυται τῷ ληφθῆναι μέσον τὸ ἣ δυνάμει 7 ἐνεργείᾳ 

ἢ φαντασίᾳ. ἔστι δὲ χαὶ οὗτος ὃ συλλογισμὸς χατασχευάζων τὴν μείζονα 

τοιοῦτος: ὁ λόγος χαὶ τοὔνομα τὸ διττὸν ἔχει, τουτέστιν οὐ τὸ αὐτὸ 

δηλοῦσι: πᾶν δὲ διττὸν ἐν ὀνόματι χαὶ λόγῳ ἢἣ δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ 7 
φαντασίᾳ: τὸ δὲ δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ ἢ φαντασίᾳ δὶς λαμβανόμενον ξξαχῶς 

συμβαίνει γίνεσϑαι: χαὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. λεχϑείη δ᾽ ἂν σαφέστερον 

ὃ συλλογισμὸς χαὶ οὕτως: πόϑεν δῆλον ὅτι πάντα τὰ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς 

αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ λόγοις δηλούμενα ἑξαχῶς συμβαίνει γίνεσϑαι; 7 πάντως 
τῷ 7 δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ἢ φαντασίᾳ τὸ | διττὸν ἔχειν: πάντα δὲ τὰ f. 

οὕτως ἔχοντα ἑξαχῶς συμβαίνει γίνεσϑαι: χαὶ διὰ τοῦτο τὰ μὴ τοῖς 
αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ λόγοις δηλούμενα ἑἕξαχῶς συυβαίνει γίνεσϑαι. οὐχοῦν 

χοινὸν πᾶσι συμπέρασμά ἐστι τὸ τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα ἑἕξαχῶς 
γίνεσϑαι συμβαίνειν. χαὶ τὰ μὲν τῶν συλλογισμῶν τοιαῦτα. ἐνεργείᾳ 

υὲν οὖν τὸ διττὸν ἔχουσιν οἱ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ τὴν ἀμφιβολίαν 

1 ἕτερος alterum I: ἕτερον a! et (typothetae errore) a” 3 ante 6 expunxit nescio 

quid I 5 post ταῦτα add. οὕτως a? Τ Tadnvdc] Περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν co. 1 XIV. 
p. 984 8 γίνεται post δηλοῦσϑαι (9) collocat A 9 πάντα τὰ al: τὰ γινόμενα παρὰ 

τὸ ἃ 10 δηλοῦσϑαι A πάντα om. A dpa post σοφίσματα (11) collocat A 
13 ταὐτὸ a: om. 1 19 τοιοῦτος I: οὗτος a 21 τὰ ἄρα--- γίνονται (22) aKQR, sed ταυτὸν 

αὐτὸ K) et δηλοῦν KQR: om. I 22 αὐτοῖς addidi 28 τὸ δὲ --- φαντασίᾳ aKQR: (τὸ 

om. I 80 τὰ αὐτὰ ἃ: om. 1 82 τῷ a: τὸ I 96 συμβαίνειν 1: συμβαίνει ἃ 
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σοφισμοί, ἐν ὀνόματι μὲν of παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ἐν λόγῳ δὲ οἵ 
Z τὴν ἀμφιβολίαν: ἐνεργείᾳ δέ, ὅτι τῷ ὄντι δύο σημαίνουσι" τό τε παρα τὴν ἀμῷ αν" Even {eld &, ὁ ® GVT OOO σημαινοῦσι TO TE 

‘ hs Vv » ΄ 5 ἣΝ , > ‘ \ \ et .9 4 ~ 

yap χύων ὄνομα οὐχ ἑνός ἐστι δηλωτιχόν, ἀλλὰ χαὶ τὸ “dp ἔστι σιγῶντα 
᾿ς > > ας ᾽ \ 4 ΄ ΑΛ \ > \ Vv ΄ \ Η 

éyew; οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ δύο. δυνάμει Ge τὸ διττὸν ἔχουσι οἱ παρὰ τὴν 

5 προσῳδίαν χαὶ τὴν σύνϑεσιν χαὶ τὴν διαίρεσιν: οὗτοι γὰρ πλείω μὲν οὐ 
΄ 5 \ ΄ v4 g \ \ δ κα l4 a/ { . δ΄ 4 “4 

σημαίνουσιν ἀλλὰ πάντως ἕν: διὰ δὲ τὸ ξχατέρως δέχεσϑαι διττοὶ λέγονται. 

διὸ χαὶ δυνάμει φαμὲν αὐτούς" τοιοῦτον γὰρ τὸ δυνάμει. τὸ γὰρ “ορος 

Zotyxevy’ ἐνεργείᾳ μὲν οὐδενός ἐστι δηλωτιχὸν ἐχφωνούμενον μόνως" 
as 

γραφὲν δὲ δύναται πολλῶν γενέσϑαι δηλωτιχὸν ἢ δασείας ἢ ψιλῆς τιϑε- 

10 μένης ἐν τῷ ορος. πῶς δὲ χαὶ οἱ παρὰ τὴν σύνϑεσιν χαὶ τὴν διαίρεσιν 
δυνάμει τὸ διττὸν ἔχουσι, προϊόντες εἰσόμεϑα. φαντασίᾳ δὲ τὸ διττὸν 
ἔχουσιν οἱ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως" τοῦ γὰρ ᾿ὁρῶ᾽ χαὶ ᾿λέγω᾽ ὁμοίως 
ἐχφερομένου φασὶν οἱ σοφισταί: ap οὐχὶ τὸ ὁρᾶν χαὶ λέγειν ὁμοίως 

λέγεται; vats ἔστι δὲ τὸ λέγειν ἐνεργεῖν: χαὶ τὸ ὁρᾶν ἄρα: ἀλλὰ pry ἐστι 
15 χαὶ πάσχειν. τὸ ὁρᾶν. εἴπερ συγχρίσει χαὶ διαχρίσει τῶν αἰσϑητηρίων ἢ ἀντί- 

ληψις τῶν αἰσϑητῶν γίνεται. πολλὴν δὲ τὴν ἀσάφειαν ὃ ᾿Αριστοτέλης 

ἐποίησε τὸν συλλογισμὸν ἐχτιϑείς. σαφηνισϑήτω δὲ ἢ λέξις αὖϑις αὐτὴν 

ἀναλαβόντων ἡμῶν. πίστις ἐστὶ τοῦ ἕξ εἶναι τὸν ἀριϑμὸν τὰ παρὰ τὴν 
έξιν σοφίσματα ἣ ἐπαγωγὴ χαὶ ὃ συλλογισμός, ἄν τε ληφϑῇ τις 

20 ἄλλος, ἄλλον συλλογισμὸν ὥσπερ λέγων τοὺς προσυλλογισμοὺς τοὺς τὴν 
μείζονα χαὶ ἐλάττονα πρότασιν συνιστῶντας. τὸ δὲ χαὶ ὅτι τοσαυταχῶς 
ἂν τοῖς ὀνόμασι τοῖς αὐτοῖς χαὶ λόγοις καὶ μὴ ταὐτὰ δηλώ- 

σαιμεν ἣ μείζων ἐστὶ πρότασις τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ τιϑεμένου συλλογισμοῦ. 

ἴσον δέ ἐστι τὸ τοσαυταχῶς Av τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ λόγοις 

25 δηλώσαιμεν μὴ ταὐτὸ τῷ “πᾶν τὸ μὴ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι χαὶ λόγοις 
δηλούμενον ἑξαχῶς συμβαίνει γίνεσϑαι᾽. ἐγένετο δ᾽ αὕτη ἢ ἀσάφεια ex 
τοῦ ταύτην δὴ μόνην ϑεῖναι τὴν πρότασιν τὴν δὲ ἐλάττονα χαὶ τὸ συμπέ- 
ρᾶασμα χαὶ τοὺς προσυλλογισμοὺς ἀφεῖναι. 

p. 16530 Εἰσὶ δὲ παρὰ μὲν τὴν ὁμωνυμίαν οἱ τοιοῦτοι τῶν 
λόγων 

a 
Ξ 
- 80 ἼΛρχεται τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων, χαὶ τίϑησιν ἕχαστου τῶν 

τρόπων παραδείγματα, χαὶ πρῶτον τῶν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν. εἰσὶ δὲ ὁ 
πρὸς παράδειγμα ληφϑέντες αὐτῷ τοῦ ἐξ ὁμωνυμίας παραλογισμοῦ σοφισμο 
τέσσαρες. πρῶτος ὃ συμπεραίνων τὸν ἐπιστήμονα ἀνεπιστήμονα, δεύτερος 

ὃ τὰ χαχὰ ἀγαϑὰ χαὶ ὃ τὸν χαϑήμενον ἑστηχέναι χαὶ ἔτι ὁ τὸν χάμνοντα 

35 ὑγιαίνειν. εἴωϑε δὲ πρῶτον ἐπάγειν τὸ συμπέρασμα τὸ σοφιστιχὸν χαὶ 

- 

ς 

t 
\ 
t 

[1 σοφισμοὶ 1: σοφίσματα a ὀνόματι aAKQR: ὀνόμασι I 2 ἐνεργείᾳ aKQR: 

ἐνεργείας 1 δὲ --- σημαίνουσι QR: δὲ ὅτε tH ὀνόματι δύο σημαινόμενα ἡ K: γὰρ τῷ 
ὄντι δύο σημαίνει, ὅταν TH ὀνόματι δύο σημαίνη (σημαίνει a) al ὃ χύων KQR: χύ- 

ptov al 7 et 10 dpos a: ὅρος I 11 προϊόντες] p. 166423 sq. 14 post λέ- 
yetv add. xat a 22 χαὶ μὴ --- λόγοις (25) om. a! 22.23 et 25 δηλώσαιμεν 
Arist.: δηλώσωμεν I: δηλώσομεν a? 24 τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι I Arist.: tots ὀνόμασι τοῖς 
αὐτοῖς ἃ 30 ἑχάστου I: ἕχαστα ἃ 
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’ , \ x , \ . QO ἐζ ς 5 , 
tote τιϑέναι χαὶ τὸν συλλογισμόν: τὸ γὰρ wavUdvoLGLY οἱ ἐπιστά- 

UEVOL, τοῦτό ἐστι τὸ συμπέρασμα. χαὶ ἔοιχε λαμβάνειν ἀντὶ τῶν ἐπιστη- 

μόνων τοὺς γραμματιχοὺς χαὶ τὴν ἐλάττονα παραλιμπάνειν πρότασιν τὴν 

ὅτι ot γραμματιχοὶ ἀποστοματίζουσιν. 6 δὲ ὅλος συλλογισμὸς ἔχοι ἂν οὕτως" 

5 Gp οὖν οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι ἀποστοματίζουσι; ναί; οἱ δ᾽ ἀποστοματίζοντες 

μανθάνουσι: ναί" οἱ ἄρα ἐπιστάμενοι μανθάνουσι. λύων οὖν τὸν τοιοῦτον 

παραλογισμὸν φησὶν ὅτι τὸ μανθάνειν ὁμώνυμον, ἤγουν διττόν, τὸ μὲν 
a [4 ae ee aud eet > , \ - 7 \ ~ A 

λεγόμενον ἐπὶ τοῦ χρωμένου τῇ ἐπιστήμῃ χαὶ ξυνιέντος χαὶ σημαῖνον τὸ 
~ σ > ie / ¢ ΄ \ , ) ᾿ \ Caan - ~) \ 

νοεῖν, ὥσπερ εἰώϑαμεν λέγειν μανθάνω τὰ λεγόμενα᾽ ἀντὶ τοῦ vow, τὸ 

10 δὲ τιϑέμενον ἐπὶ τοῦ ἀναλαμβάνοντος ἐπιστήμην χαὶ ἐξ ἀγνοίας ἀγομένου 

εἰς γνῶσιν χαὶ μὴ εἰδότος μέχρι τοῦ νῦν: διόπερ φαμὲν τοὺς ἐπιστήμονας 
χαὶ μανϑάνειν χαὶ οὐ μανϑάνειν, μανθάνειν μὲν χατὰ τὸ χρᾶσϑαι τῇ ἐπι- 

΄ λα ts » ΄ Ν \ eee ieee \ 2 ΄ 
στήμῃ χαὶ ξυνιέναι, οὐ μανϑάνειν d& χατὰ τὸ ἀναλαμβάνειν τὴν ἐπιστήμην. 

τὸ δὲ σόφισμα, ὡς ἐν προοιμίοις εἰρήχαμεν, ex τοῦ [Πλάτωνος εἴληπται, 
Vv σ 5 , ΄ 5 lA \ Ψ ν᾿ 4, ΄ / ~ 

15 ἔχον οὕτως. ἠρώτα ὃ Εὐθύδημος tov Κλεινίαν: ὦ Κλεινία, πότεροι τῶν 
ἀνϑρώπων μανϑάνουσιν, οἱ σοφοὶ 7 οἱ ἀμαϑεῖς; of σοφοί, ἔφη ὃ Κλεινίας. 

\ ΄ 5 LA! + ek \ ὮΝ , ΄ 4 ~ ( , ’ 

χαὶ ὃ Εὐθύδημος εἰσὶ 6& διδάσχαλοι; vat. τίνων; τῶν μανθανόντων. τί 

δέ, οἱ μανϑάνοντες οἷον σὺ ἠπίστασο ἃ ἐμάνθανες; οὐ δῆτα. ἄρα σοφὸς f. 9v 

ἧς, ὅτε ταῦτα οὐχ ἠπίστασο; οὐδαμῶς. οὐχοῦν εἰ μὴ σοφός, ἀμαϑὴς πάνυ" 

20 ot ἀμαϑεῖς ἄρα, ὦ Κλεινία, μανθάνουσιν ἀλλ᾿ οὐχ οἱ σοφοί. εἶτα πάλιν 

ἐπεχείρει ἐχ τοῦ ἐναντίου 6 Εὐθύδημος: λέγε, ὦ Κλεινία, “ὁπότε ἀπο- 

στοματίζοι ὑμῖν 6 γραμματιστής, πότεροι τῶν παίδων ἐμάνθανον τὰ ἀπο- 

στοματιζόμενα, οἱ σοφοὶ ἣ οἱ ἀμαϑεῖς; of σοφοί. οἱ σοφοὶ ἄρα μανϑά- 
νουσιν, οὐχ οἱ ἀμαϑεῖς᾽. ἐν μὲν δὴ τῷ πρώτῳ παραλογισμῷ 6 μὲν 

25 Κλεινίας τὸ μανθάνειν δέδωχεν ἐπὶ τοῦ συνιέναι χαὶ νοεῖν τὰ λεγόμενα, 
ὃ δὲ Εὐϑύδημος ἔλαβεν ἐπὶ τοῦ ἐξ ἀνεπιστημοσύνης χαὶ ἀγνοίας εἰς ἐπι- 

στήμην χαὶ γνῶσιν ἄγεσϑαι: ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου ἀνάπαλιν. ἀλλὰ τοιοῦτος 
μὲν ὃ εἰρημένος παραλογισμός. ὃ δὲ τὰ χαχὰ ἀγαϑὰ συμπεραίνων τοιοῦτος. 

εἴληπται μὲν χαὶ ἐνταῦϑα πρότερον τὸ συμπέρασμα τὸ ὅτι τὰ χαχὰ 
30 ἀγαϑά: συνελήφθησαν δὲ χαὶ at δύο προτάσεις. ἔχει δὲ οὕτως: οὐχὶ 

‘ \ κα ’, > “4 » \ \ 4 > ΄ 5 [4 ’ \ wv 

τὰ χακχὰ δεοντά ἔστι; ναι " οὐχὶ τὰ δέοντα ἀγαϑα ἐστί; vat τὰ apa 
΄ κἡ ¢ 

χοχὰ ἀγαϑά. χαὶ οὗτος οὖν ὁ παραλογισμὸς παρὰ τὸ διττόν: σημαίνει 
\ ‘ as \ \ 5 / \ A ’ > / \ ΄ ~ 

γὰρ τὸ δέον χαὶ TO ὠφέλιμον χαὶ τὸ χαλόν: οἷον δέον τὰ δίχαια ποιεῖν, 

ἤγουν χαλόν, ὁμοίως χαὶ τοῖς νόμοις πείϑεσϑαι 7 τοῖς γονεῦσι" σημαίνει 

1 χαὶ al: om. A ὃ παραλαμβάνειν I pr. 4.5 ὁ δὲ --- ἀποστοματίζουσι 8421: om. a! 

4 ὅλως a? 7 ἤγουν AI: ἤτοι ἃ . ὃ τῇ ἐπιστήμῃ ἃ: τὴν ἐπιστήμην I 
10 ἀναλαμβάνοντος I: ἀναλαβόντος a 12.13 xat οὐ --- μανϑάνειν 821: om. a! 14 σό- 

φισμα aKQR: σοφίσμασιν 1 ἐν προοιμίοις] p. 2,20 sq. εἰρήχαμεν ἃ: εἰρήχει- 
vev | éx τοῦ [Ιλάτωνος] Euthyd. ¢.5 p.275D — 276C memoriter citat 17 δὲ 

scripsi: 600 I: om. a 21 éx tod ἐναντίου I: εἰς τοὐναντίον a 21. 22 ἀπο- 

στοματίζοι ὑμῖν Plato: ἀποστοματίζει ἡμῖν al 24 ante οὐχ add. ἀλλ᾽ Plato: ex- 
punxit 1 25 τοῦ συνιέναι KQR: τοῦ ξυνιέναι a: τοσοῦτον ἰέναι I 31 ναί 

alterum a: om. I 90 yap τὸ δέον, quod post σημαίνει (34) collocant al, huc trans- 
posui καὶ τὸ wo. deleverim 34 ἤγουν I: ἤτοι a 
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χαὶ τὸ ἀναγχαῖον, χαϑό φαμεν δέον τὸ γινόμενον φϑαρῆναι ἀντὶ τοῦ ἀναγ- 
χαῖον: σημαίνει τὸ δέον χαὶ τὸ συμφέρον: δέον γάρ φαμεν, ἤτοι συμ- 

΄ ~ “ἊΝ - Ὕ , ~ A 

φέρον, γυμνασίαις χρῇσϑαι toratede. τριχῶς οὖν λεγομένου τοῦ δέοντος 

ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ ἕν σημαινόμενον παρείς, τὸ χατὰ τὸ συμφέρον, ἐχ τῶν 
5 δύο ἐμφανίζει τὰς μοχϑηρίας τῶν παραλογισμῶν. ἐν μὲν οὖν τῇ ἐλάττονι 

ὶ τοῦ ἀναγχαῖον 
yw 4 \ \ οἿ \ \ \ \ ‘ Ὑ 

εἴληπται: μάστιγες γὰρ χαὶ πληγαὶ χαὶ σφαγαὶ χαὶ ἄλλα τινὰ χαχὰ ὄντα 
ἀναγχαῖο. τυγχάνει πρός τινας λῃστὰς χαὶ φονεῖς. ἐν 6& τῇ μείζονι ἀντὶ 

τοῦ ἀγαϑὸν εἴληπται, χαὶ παρὰ τοῦτο τὸ χαχὸν εἶναι ἀγαϑὸν συμπεπέ- 

΄ ~ ΄ \ \ / \ a7 5 

προτάσει τῇ λεγούσῃ τὰ χαχὰ δέοντα τὸ δέον ἀντ 

10 ρᾶσται. εἰ γοῦν τις διεῖλε τὸ δέον χαὶ τούτου τὸ μὲν ἔφησεν εἶναι ἀναΊ- 

χαῖον τὸ δὲ ἀγαϑόν, ἐπέσχεν ἂν τὸν σοφιστὴν ἐπαγαγεῖν τὸ συμπέρασμα 

διὰ τὸ μὴ τὸ ἀναγχαῖον δέον, ἤγουν τὴν τομὴν χαὶ τὴν χαῦσιν τὴν ἐξ 
5 , , ZL ~ ΄ >, Qi “ a Y 4 , ΄ ’ ar 

ἀνάγχης ἐπαγχομένην, τῷ ὑγιαίνοντι ἀγαϑὸν εἶναι" αὗται γάρ, ἢ τομή φημι 
χαὶ ἢ χαῦσις, xa? ἑαυτὰ τυγχάνουσιν ὄντα χαχά. γέγονε τοίνυν 6 παρα- 

15 λογισμὸς διὰ τὸν μέσον ὅρον ἄλλον χαὶ ἄλλον λαμβανόμενον. τοιοῦτοί εἰσι 
χαὶ οὗτοι: οὐχὶ ὃ χόραξ πτηνόν ἐστι; τί δέ, οὐχὶ τὸ ὄργανον ᾧ χλείομεν 

τὰς ϑύρας χόραξ ἐστί; τὸ ὄργανον ἄρα πτηνόν ἐστιν: ὁμώνυμον γὰρ τὸ 
, \ , > iy, i. Tey ΄ > ΄ ΄ ΄ > ek te YS ae 

χόραξ. χαὶ πάλιν οὐχὶ ὃ ἀετὸς πτηνόν ἐστι; vat τί δέ, οὐχὶ ὁ ἰχϑὺς 
ὃ ἀετὸς ἀετός ἐστιν: ὁ ἰχϑὺς ἄρα πτηνόν ἐστιν. ἴδωμεν χαὶ τὰ ἑξῆς 

20 δύο τοῦ παραλογισμοῦ τοῦ ἐξ ὁμωνυμίας παραδείγματα. 

" ~ , \ , ‘ 

Ρ. 165638 “Ett tov αὐτὸν καϑῆσϑαι καὶ ἑστάναι χαὶ χάμνειν xat 
ὑγιαίνειν. 

Καὶ ταῦτα τρόπον τινὰ τὰ συμπέρασματά εἰσι τῶν παραλογισμῶν. 
at δὲ ἀγωγαὶ τῶν σοφισμάτων τοιαῦται: οὐχὶ 6 χαϑήμενος ἀἄνισταται; ναί" 

25 τί δέ, οὐχ 6 ἀνιστάμενος ἕστηκε; χαὶ πῶς γὰρ οὔ; ὃ ἄρα χαϑήμενος 

ἕστηχε. πάλιν οὐχὶ ὃ ὑγιαζόμενος ὑγιαίνει; δμολογουμένως: οὐχὶ ὃ 

χάμνων ὑγιάζεται; ναί: ὁ ἄρα χάμνων ὑγιαίνει, ὅπερ ἄτοπον. ἐν ἑχατέρῳ 

οὖν τούτων τῶν συλλογισμῶν τὴν ἀπάτην ἣ μείζων ἔχει πρότασις" τὸ γὰρ 

τὸν ἀνιστάμενον ἑστηχέναι χαὶ τὸν ὑγιαζόμενον ὑγιαίνειν διττόν: τὸ μὲν 
80 ὅτι ἅμα ἤρξατο ἀνίστασϑαι χαὶ ἑστηχώς ἐστι, χαὶ ἅμα ἤρξατο ὑγιάζεσϑαι 

\ ΄ / >| σ 5 / δου ΄ 5 \ \ σ > ee ual ὑγιεινός ἐστιν, ἅπερ οὐ δοτέον: ψευδῇ γάρ εἰσι: τὸ δὲ ὅτι ἐνδέχεται 
τὸν πρότερον ὑγιαζόμενον χαὶ πρότερον ἀνιστάμενον νῦν ὑγιαίνειν χαὶ 
σ { » ES | ΎΨ \ \ \ / ἢ \ \ \ c , \ totacvat, ἐφ᾽ ὦνπερ xat τὸ val φατέον. διὸ χατὰ μὲν τὸ ἑστηχέναι τὸν 
5 ’ σ » - a \ \ > , \ 5 ~ 9 ’ , ~ 

ἀνιστάμενον, ὅτε ἤρξατο ἀνίστασϑαι, ἐστὶ τὸ ἀδύνατον, xat od δεῖ ἐπ᾽ αὐτοῦ 

35 συγχωρεῖν τὸ ναί: χατὰ δὲ τὸ νῦν ἑστηχέναι τὸν πρῴην ἀνιστάμενον τὸ 

1 χαὶ ἃ: om. I ὃ γχρῆσϑαι I: χρᾶσϑαι a 5 οὖν om. A ἐλάττῳ αἱ 6 τοῦ ΑΙ: 

om. ἃ 0. 7 ἀναγκαίου λαβὼν A 7. 8 μάστιγες --- φονεῖς om. A 9 ἀγαϑὸν prius I: 

ἀγαϑοῦ aA εἴληπται om. A J. 10 an ovpmenépavtat? 12 ἤγουν ΑΙ: ἤτοι a 
13 φημι corr. 6 φησι I: om. A 15 τὸ ἃ 16 ἐστι al: om. A 18 οὐχὶ 
alterum aA: ody I 19 ὁ ἀετὸς A: om. al 20 παραδείγματος a 21 ἱστᾶναι a 
24 σοφισμῶν pr. m. 1 27 ἑχατέρῳ a: ἑκατέρων 1 33 φατέον aKQR: φατέ 1 
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5» δυνατόν, χαὶ δεῖ ἐπ᾽ αὐτοῦ συγχωρεῖν τὸ ναί. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῷ τὸν 

ὑγιαζόμενον ὑγιαίνειν. τὸ μὲν γὰρ ὅτι | ἅμα ὑγιάζεταί τις χαὶ ὑγιαίνει f. 10. 

ἀδύνατον χαὶ οὐ συγχαταϑετέον τῷ λέγοντι. τὸ δ᾽ ὅτι ὃ πέρυσιν ὑτγια- 

ζόμενος ὑγιαίνει ἀληϑές, χαὶ ἐπὶ τούτου τὸ συγχαταϑέσϑαι οὐχ ἄλογον. 
5 παρὰ οὖν τὴν ὁμωνυμίαν ἐν τοῖς λόγοις τούτοις ὃ ἔλεγχος ἢ χαὶ τὴν du- 

φιβολίαν: χοινωνοῦσι γὰρ αὗται ἀλλήλαις, ὥσπερ χαὶ πρότερον εἴρηται χαὶ 
προϊόντες μαϑησόμεϑα. ὡς ἔχει χαὶ τὸ νῦν προβαλλόμενον: ap’ οὐχ ὃ 

διχαστὴς χρᾶται τῷ ἔργῳ τοῦ νομοϑέτου; ναί: τί δ᾽, οὐχ ὃ χρώμενος 
τῷ τινος ἔργῳ ἀρχιτεχτονεῖν ἐχείνου λέγεται: πάντως γε ὁ διχαστὴς ἄρα 

10 τοῦ νόμου apyttextovet. διττὸν γὰρ χἀνταῦϑα τὸ χρᾶσϑα! τῷ τινος ἔργῳ, 

τὸ μὲν ὡς ὀργάνῳ, ὅπερ οὐχ ἔστιν εὑρεῖν ἐπὶ τοῦ διχαστοῦ, τὸ δὲ ὡς 
ἀρχῇ τῆς οἰχείας συστάσεως, ὅπερ οὐ χεχώλυται διὰ τοῦτο χαὶ ὑπὸ τὸν 

νομοϑέτην εἶναι καὶ ὑπάγεσϑαι αὐτῷ xual ἀρχιτεχτονεῖσϑαι ἣ ἀρχιτεχτονεῖν. 

εἰπὼν δὲ τὰς μείζους χαὶ ἐλάττους προτάσεις τῶν παραλογισμῶν, τὰς wey 

15 μείζους ἐν οἷς λέγει ὅσπερ ἀνίστατο, ἕστηχε, xat ὅσπερ ὑγιάζετο, 

ὑγιαίνει, τὰς δὲ ἐλάττους ἐν οἷς φησιν ὅτι ἀνίστατο ὃ χαϑήμενος 

χαὶ ὑγιάζετο ὃ χάμνων, ἐπαγει τὸ γὰρ τὸν κάμνοντα ὁτιοῦν ποιεῖν 

ἣ πάσχειν οὐχ ἕν σημαίνει" ὅπερ δηλοῖ ὅτι οὐχ ἕν ἐστι χαὶ ἕν σημαίνει 
τὸ ὑγιάζετο ὃ ὑγιαίνων χαὶ ἀνίστατο ὃ ἑστηχώς, ἀλλ δῳμώνυμόν 

20 ἐστιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν ποιεῖν μηνυτιχὸν τοῦ χαϑῆσθϑαι ἢ μᾶλλον τοῦ 
ἀνίστασϑαι, ἣ τάχα χαὶ ἀμφοτέρων, τὸ δὲ πάσχειν τοῦ χάμνειν. ἦν δ᾽ 

ἂν σαφέστερον, εἰ οὕτω exetto’ τὸ γὰρ ὑγιαίνειν τὸν χάμνοντα χαὶ ἕστη- 
χέναι τὸν ἀνιστάμενον οὐχ ἕν σημαίνει, διότι OTE μὲν διὰ τοῦ λόγου τοῦ 

λέγοντος ὅτι ὁ ὑγιαζόμενος ὑγιαίνει σημαίνεται ὅτι ὃ ὑγιαζόμενος νῦν 

25 ὑγιαίνει, ὅπερ ἐστὶ χαὶ ψευδές (ἀδύνατον γάρ ἐστιν ἐνεργεία ἔχειν τὴν 
ὑγίανσιν τὸν νῦν ὑγιαζόμενον χαὶ τὴν ὑγείαν χατ᾽ ὀλίγον προσχτώμενον), 

OTs δὲ σημαίνεται πάλιν διὰ τούτου ὅτι ὃς ὑγιάζετο πρὸ δέχα τυχὸν ἡμερῶν, 
τουτέστι πρὸς τὴν ὑγείαν ἀνήγετο, νῦν ὑγιαίνει. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει πλὴν 

ὑγιάζετο μὲν χαὶ χάμνων χαὶ ὃ χάμνων χαὶ τὰ ECTS, ἅπερ ὡς λύσις 

80 ἐστὶ τῶν σοφισμάτων. ἔστι δὲ ὃ λέγει τοιοῦτον" ὑγιάζεσϑαι μὲν λέγεται χαὶ 
ὃ χάμνων νῦν χαὶ ὃ χάμνων πάλαι, ὑγιαίνειν δὲ οὐχ ὁ νῦν ὑγιαζόμενος ἀλλ 
ὅστις πάλαι ὑγιάζετο. χάμνων δὲ εἴληπται τῷ ᾿Αριστοτέλει ὁ νῦν χάμνων, ὁ 

χάμνων δὲ ὁ ποτὲ χάμνων. ὑγιαίνει δὲ οὐχὶ ὃ χάμνων νῦν ἀλλὰ ὃ χάμνων 
πρότερον χαὶ οὐ νῦν. ἵνα δὲ χαὶ ἔτι σαφέστερον γένηται τὸ λεγόμενον, 

35 ῥητέον οὕτως: χαὶ ὃ χάμνων νῦν χαὶ ὃ χάμνων πρότερον [πρὸς] ὑγείαν 
ἀναχτώμενοι λέγοιντο ἂν ὑγιάζεσϑαι: πλὴν ὑγιάζετο μὲν 6 χάμνων, ὅτι 

Exauvev, ὑγιαίνει δέ, ὅτι οὐ χαμνει. 

2 ἅμα 85: ἄλλα all 4 τούτου I: τούτω a 6 εἴρηται] p. 21,8 sq. 7 προϊόντες] 
p. 166414 sq. 12 οὐ χεχώλυται I: οὐχ ἐχώλυτο a διὰ τοῦτο χαὶ scripsi: χαὶ διὰ 

ποῦτο a | 15 ἀνίστατο a Arist.: ἀνίσταται I 16. 11 ἀνίστατο ---ὑγιάζετο Arist.: ἀνίστα- 

ται --- ὑγιάζεται al 11 χάμνοντα] χάμν corr. 1 ποιεῖν ἃ Arist.: εἰπεῖν I 21 ἀμφότε- 

pov al 21 πρὸ I: πρὸ ἃ 28 post ταῦτα add. δὲ ἃ 29 ὑγιάζετο ἃ Arist.: ὑγιάζεται I 

35 πρὸς delere quam ἀναγόμενοι (cf. vs. 28) aut προσχτώμενοι (cf. vs. 26) scribere malui 

36 ἀναχτώμενοι λέγοιντο I: ἀναχτώμενος λέγοιτο a ὑγιάζετο ἃ: ὑγιάζεται I. 
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ρ. 16626 Παρὰ δὲ τὴν ἀμφιβολίαν of τοιοίδε: τὸ Bobreadar 
λαβεῖν με τοὺς πολεμίους. 

Περὶ τοῦ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν γινομένου παραλογισμοῦ διαλαβὼν χαὶ 

διδάξας πῶς γίνεται, μέτεισι χαὶ εἰς τοὺς παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν γινομένους 

5 παραλογισμοὺς τῆς ἀχολουϑίας ἐχόμενος: χαὶ γὰρ ual ἐν τῇ ἀπαριϑιμήσει 

τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων δευτέραν τὴν ἀμφιβολίαν ἔταξε. σαφῇ 

δὲ λίαν τίϑησι τὰ παραδείγματα, χαὶ οὐ μόνον οἷα δῆϑεν προβλήματα παρὰ 
τῶν σοφιστῶν λέγονται, ἀλλ᾽ ota εἰχὸς χαὶ ἐν λόγῳ μὴ συλλογιζομένῳ 

εὑρίσχεσϑαι: τὸ γὰρ βούλεσϑαι λαβεῖν με τοὺς πολεμίους οὐχ ἔστιν 

10 ὡς πρόβλημα. ὅτι δέ ἐστιν ἀμφίβολον, δῆλον: σημαίνει γὰρ 6 λόγος 7, 
τὸ ἐμὲ γενέσϑαι τῶν πολεμίων ἐπιχρατῇ 7 τοὺς πολεμίους ἐμοῦ. τοιοῦτόν 

ἐστι χαὶ τὸ “γένοιτο χαταβαλεῖν τὸν ὧν ἐμέ - σημαίνει γὰρ 6 λόγος 
σφᾶς αὐτοὺς ἑλεῖν te χαὶ ἀναιρεϑῆναι. 7 δὲ ἀγωγὴ τοῦ ἐφεξῆς σοφίσματος 
τοιαύτη: APA ὃ γινώσχει τις, τοῦτο γινώσχει; γινώσχει δέ τις λίθον" 

15 γινώσχει ἄρα ὃ λίϑος. πάλιν dp’ οὖν ὁρᾷ ὃ ὁρᾷ τις; ναί’ δρᾷ δέ τις 

ξύλον: ὁρᾷ ἄρα τὸ ξύλον. σαφὴς χαὶ͵ ἀμφοτέρων ἣ λύσις: διττὸς γὰρ χαὶ 
ἐν ἀμφοτέροις 6 λόγος. ὁμοίως δὲ τούτοις ἔχει χαὶ τὸ apa σὺ φὴς 
εἶναι ὃ σὺ [φὴς εἶναι; φὴς δ᾽ εἶναι λίϑον: σὺ ἄρα φὴς eivarf. 10ν 

λίϑος. ἔτι χαὶ τὸ dp ἔστι σιγῶντα λέγειν; ἔχει γὰρ χαὶ τούτου 

20 ἣ ἀγωγὴ τοῦ σοφίσματος οὕτω: φὴς ὃ σὺ φῇς; ναί: φὴς δὲ σιγᾶν" 

σιγῶν ἄρα φής, ἣ χαὶ τοὔμπαλιν φὴς σιγῶν. τὸ δὲ σύφισμα τὸ ap ἔστι 
σιγῶντα λέγειν; οὕτως ὐϑύδημος ἠρώτα. ap ἔστι σιγῶντα λέγειν; οὐδα- 
υῶς" τί δ᾽, ὅταν λίϑους λέγῃς χαὶ ξύλα χαὶ σίδηρον, οὐ σιγῶντα λέγεις: 

ναί: ἔστιν ἄρα σιγῶντα λέγειν. εἶτα πάλιν ἐπιχειρῶν εἰς τοὐναντίον 
25 ἔλεγεν. ap ἔστι λέγοντα σιγᾶν: οὐδαμῶς: τί δέ, ὅταν σιγᾷς, οὐ πάντα 

σιγᾷς; ναί: οὐχοῦν χαὶ τὰ λέγοντα σιγᾷς" ἔστιν ἄρα λέγοντα σιγᾶν. 
ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὴ λέγειν ἐπὶ τοῦ μὴ λέγοντος δέδωχεν: 6 δ᾽ ἔλαβεν 

ἐπὶ τὰ λεγόμενα. 

p. 166a14 Εἰσὶ δὲ τρεῖς τρόποι τῶν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν xat τὴν 
30 ἀμφιβολίαν. 

Εἴρηχε μὲν ex τῶν δέχα χαὶ τριῶν τρόπων, χαϑ᾽ ods γίνονται οἱ παρα- 
λογισμοί, μόνους τοὺς δύο, τόν τε παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ τὸν παρὰ τὴν 

ὃ διαλαβὼν 1: καὶ λαβὼν a 6 ἔταξε] p. 100 026 6. 7 τίϑησι δὲ σαφῆ λίαν A 

8 συλλογιζομένω A: --- μένους I: --- μένου ἃ 11 ἐγχρατῇ A 12 γένοιτο --- ἐμέ] 

Nauck? fr. ἀδέσπ. 188 cf. Alex. in Top. 818,9 13 σφᾶς αὐτοὺς] ἣ ἐμὲ ἣ τὸν σῦν V 
14 τις γινώσχει A 15 ὁ λίϑος ἄρα γινώσχει A 19 λίϑος ἃ Arist.: λίϑον I 

19---22 ἔχει --- λέγειν (ante οὕτω) ἃ: 21.22 τὸ δὲ --- λέγειν KQR: om. I 22 Εὐϑύδημος] 
ὁ. 26 p. 800 B.C memoriter citat 22.23 οὔ A 23 λίϑον --- ξύλον A λέγεις ἃ 
24 ἐς ἃ 25 σιγῶντα λέγειν; οὔ A δὲ Al: om. ἃ πάντα aA Plat.: πάντως | 

26 post σιγᾷς alterum add. πάνυ γε A 28 λεγόμενα K: λέγοντα al 31 εἴρηχε μὲν 

om. A 13. 32 xa — παραλογισμοί al: διδάξας A 32 tov alt. om. A 
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ἀμφιβολίαν. πρὸ δὲ τοῦ χαὶ τοὺς ἑξῆς ἐχϑεῖναι, χατὰ ποίους χαὶ πόσους 
τρόπους ἥ τε ὁμωνυμία χαὶ ἢ ἀμφιβολία γίνεται, διδάσχει, χαὶ φησὶ τρεῖς 

εἶναι xa? ods γίνονται οἱ χατὰ ταύτας παραλογισμοί. xal εἷς μέν ἐστιν, 

ὅταν ὃ λόγος ἣ τὸ ὄνομα χυρίως σημαίνῃ πλείω: ὃ γίνεται χαὶ ἐν 
5 τοῖς παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν xal ἐν τοῖς παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν παραλογισμοῖς. 

χαὶ ἐπὶ μὲν τοῖς παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν τὸ ὄνομα πλείω σημαίνει ὡς ἐπὶ τῶν 

ὁμωνύμων, ὡς ἀετὸς χαὶ χύων χαὶ χόραξ χαὶ χλεῖς" ἐπὶ δὲ τοῖς παρὰ τὴν 
ἀμφιβολίαν, ὡς εἴρηχε, πλείω σημαίνει ὃ λόγος. ἐπεὶ γὰρ ὃ λόγος σύνϑεσίς 
ἐστιν ὀνομάτων (ῥητέον δὲ χαὶ νῦν, ὡς πολλάχις εἴπομεν, ὀνόματα χαὶ τὰ 

10 ϑήματα), τὸ διττὸν ἢ ἔν τισι τούτων τῶν ὀνομάτων ἐστὶν ἣ ἐν αὐτῷ τῷ 
λόγῳ ἐν γὰρ τῷ ὃ δρᾷ τις, τοῦτο ὁρᾷ χαὶ ὃ γινώσχει, τοῦτο γινώσχει 
ἐν τῷ λόγῳ εὑρίσχεται τὸ διττόν. δεύτερος δὲ τρόπος, ual? ὃν πάλιν ot 
παρὰ ἀμφότερα παραλογισμοὶ γίνονται, ὅταν εἰώϑαμεν οὕτως ὀνομάζειν αὐτὰ 

ἐχεῖνα τὰ ὀνομαζόμενα. εἰωϑότων γὰρ ἡμῶν λέγειν σιγῶντα xat τὸν 

15 σιγῶντα ἄνϑρωπον χαὶ τὰ σιγώμενα εὑρίσχει χώραν ὃ παραλογισμὸς χαὶ 

ἀπατᾷ τὸν ἀχούοντα" εἰ δὲ σιγῶντα μόνως ἐλέγομεν τὸν σιγῶντα ἄνϑρω- 

πων, ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ σιγώμενα μόνως σιγώμενα ἐλέγομεν, οὐ μὴν ἐπε- 
τίϑεμεν τούτοις ποτὲ χαὶ τὸ σιγῶντα, οὐχ ἂν ἐγίνετο ὁ παραλογισμός. οὐ 

μόνον δὲ χαὶ οὗτος ὁ τρόπος τοὺς παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν ἀποτίχτει παρα- 

90 λογισμοὺς ἀλλὰ χαὶ τοὺς παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν. εἰώϑαμεν γὰρ λέγειν χύνα 

χαὶ τὸν ἀστρῷον χαὶ τὸν χερσαῖον: εἰ γοῦν μὴ τῷ αὐτῷ ὀνόματι τὸν 
ἀστέρα χαὶ τὸ χερσαῖον ζῷον χαλεῖν εἰώϑαμεν, οὐχ ἄν ποτε Tuas ἧπα- 
τήχει τὸ ὄνομα ἐφ᾽ Evt μόνῳ χείμενον. τρίτον τρόπον φησὶ τῶν παρὰ 
τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ ἀμφιβολίαν σοφισμάτων, ὅταν αὐτὰ μὲν χαῦ᾽ αὑτὰ τὰ 

25 ὀνόματα ἁπλᾶ τυγχάνῃ, συντεϑέντα ὃὲ διττόν τινα ἐχφαίνωσι νοῦν. τά 
τε γὰρ γράμματα χεχωρισμένως τεϑέντα οὐδὲν ἡμῖν διττὸν ἀποτίχτουσιν, 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ἐπίσταται" συμπλαχέντα δὲ χαὶ συνηνωμένως ἐχφωνη- 

ϑέντα διττὰ ἀποχυΐσχουσι τὰ νοήματα. 

p. 166223 Ilapa δὲ τὴν σύνϑεσιν τὰ τοιάδε, οἷον τὸ δύνασϑαι. 

80 Διαχόψας τὸν λόγον ὁ ᾿Αριστοτέλης χαὶ xa ὅσους τρόπους ἔν τε 

ὁμωνυμίᾳ χαὶ ἀμφιβολίᾳ τὰ σοφίσματα γίνεται μεταξὺ παραϑεὶς χαὶ διαλαβὼν 
μω ! 6 χαὶ μῳ ῃ ‘ "» ηἱ ) ι ς ᾿ 

1 co om. A tov aA: om. I τοὺς ἑξῆς ἐχϑεῖναι al: περὶ τῶν λοιπῶν διαλαβεῖν A 

2 τρόπους om. A διδάσχει ante 1 χατὰ collocat A 3 χαϑ' -- παραλογισμοί al: 
om. A 4 xvpiws σημαίνη πλείω ΑΙ: πλείω σημαίνει a ὃ -- σημαίνει (6) 
ow. a! καὶ in ras. A 5. 6 xai ἐν--- ὁμωνυμίαν a?A: om. 1 

9 δὲ Al: om.a ὡς --- εἴπομεν om. A πολλάχις] velut p. 13,7 9.10 xat 
τὰ ῥήματα ὀνόματα A 11 τις --- ὁρᾶ om. a! 13 ἀμφότερα ΑΙ: ἀμφότερον 
οἱ ἃ 17 δὲ om. A 18 τὸ aA: τὸν I 21 tov alterum Al: om.a ante 
τὸν tertium add. zat A 22 ἀστέρα Al: ἀστρῶον a to aA: tov I 

εἰώϑειμεν scripserim, at cf. p. 31,14 27 συνηνωμένως ἃ: συνωνύμως 1 31 ὁμω- 

νυμίας --- ἀυφιβολίας αἱ περιϑεὶς a 
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περὶ τούτων καὶ τρεῖς αὐτοὺς εἰπὼν εἶναι, νῦν ἀνάγει τὸν λόγον els τὴν 
ἀχολουϑίαν χαὶ τὸν τρίτον τρόπον τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων (ἔστι 

δὲ οὗτος ὁ παρὰ τὴν σύνϑεσιν) ἐχτίϑεται. ὀνομάζεται ὃὲ παρὰ τὴν 

σύνϑεσιν, ὡς τῆς μὲν ἐννοίας τοῦ λεγομένου συνϑέτως δυναμένης νοεῖσϑαι 

χαλῶς, παρὰ τὴν σύνϑεσιν δὲ τιϑεμένου τινὸς χαὶ τὸν παραλογισμὸν ἀπο- or 

tixtovtos. οἷον τί φημι; ἔστι συλλογισμὸς τοιοῦτος. ὁ χαϑήμενος δύναται 

βαδίζειν: ὁ Σωχράτης χάϑηται. 6 Σωχράτης ἄρα βαδίζει’ ἀλλὰ μὴν χαὶ 
΄ /f Ὑ \ > x7 / an > ᾳ \ ‘ 

χάϑηται: βαδίζει ἄρα χαὶ οὐ βαδίζει. γέγονεν οὗτος ὃ παραλογισμὸς παρὰ 
τὴν σύνϑεσιν. ἔδει γὰρ συντεϑῆναι χαὶ τὸ ᾿ δύναται᾽" τούτου γὰρ προστε- 

10 ϑέντος χαὶ τοιούτου τοῦ συμπεράσματος ἐξενηνεγμένου ᾿ὃ Σωχράτης | ἄρα f. Ir 
δύναται βαδίζειν’ οὐδὲν ἂν συνήγετο ἄτοπον. νῦν δὲ παρὰ τὸ μὴ συντε- 
ϑῆναι χαὶ τὸ ᾿ δύναται᾽ τὸν παραλογισμὸν ἔχει ὃ ἔλεγχος. τοιοῦτος μὲν χαὶ 
ὃ τρόπος οὗτος. ἴδωμεν δὲ χαὶ τὰ τοῦ φιλοσόφου ῥητά: παρὰ δὲ 
τὴν σύνϑεσιν τὰ τοιάδε, οἷον τὸ δύνασϑαι χαϑήμενον βαδίζειν 

15 χαὶ μὴ γράφοντα γράφειν. τοῦτο οὐ συμπέρασμα ἐστιν ἄτοπόν τι 

συνάγον, GAN ἢ πρότασίς ἐστιν ἢ ἀληϑὴς ἣ προσληφϑεῖσα: χαὶ εἰ ἀληϑὴς 
ἢ ̓ ὃ Σωχράτης κάϑηται᾽, ἐὰν μὴ παρὰ τὴν σύνϑεσιν γένηται, ἐξενεχϑείη ἂν 

τὸ ἀληϑὲς συμπέρασμα τὸ “6 Σωχράτης δύναται βαδίζειν᾽. ὅμοιον τούτῳ 

χαὶ τὸ UN γράφοντα γράφειν: ἐλλειπτιχὸν γάρ ἐστι χαὶ συνεφέλχον τὸ 

20 δύνασϑαι. δειχτιχὰ δέ εἰσι τοῦ ὅτι οἱ σοφιζόμενοι τοιαύτας μὲν τὰς προ- 
τάσεις λαμβάνοντες, εἶτα παρὰ τὴν σύνϑεσιν ποιοῦντες ἀποτελοῦσι τὸν 

σοφισμόν. ἀλλὰ γὰρ πρότερον ἕχάστου τῶν σοφισμάτων τὴν ἀγωγὴν 
εἴπωμεν, χαὶ τότε χαὶ τὸ τῆς λέξεως διασαφήσωμεν ἀσαφές. εἰσὶ δὲ 

ἣν . Pd } }s ἢ 4 - - δύ oie . ras Poa } © > eR - τοιαῦτα: οὐχὶ ὁ χαϑήμενος δύναται βαδίζειν: ναί’ οὐχὶ ὃ Σωχράτης 
25 χάϑηται; ναί’ ὃ Σωχράτης ἄρα βαδίζει: ἀλλὰ μὴν χαὶ χάϑηται: ὃ Σω- 

, v 4 Ἁ 5 ‘4 , fe , e ‘ , as 

χράτης ἄρα βαδίζει xat od βαδίζει. πάλιν ἀρά ye 6 μὴ γράφων δύναται 

τράφειν; vat: 6 δὲ [lAdtwy οὐ γράφει’ ὃ [[λάτων ἄρα γράφει. πάλιν 
doa γε ὃ ἐπιστάμενος γράμματα δύναται μανϑάνειν νῦν γράμματα; τί δέ. 
ξ yy. , ~ ΄ /, 5 A > , Ἔ , ᾿ ye ξ΄ v , » 

ὃ Σωχράτης νῦν ὑπνώττων οὐχὶ ἐπίσταται γράμματα ; vate ὃ Σωχράτης ἄρα 
30 μανϑάνει νῦν γράμματα: ἀλλὰ χαὶ οὐ μανϑάνει: χοιμᾶται γάρ. πάλιν 

ἐρωτᾷ: ὃ ἕν μόνον δυνάμενος φέρειν δύναται χαὶ πολλὰ φέρειν; 

ναί: ἀλλὰ μὴν ὁ ᾿Αλχιβιάδης ἕν μόνον φέρει: 6 ᾿Αλχιβιάδης ἄρα πολλὰ 
/ 3 \ \ \ > » ᾳ \ f v >\ \ ied > ~ 

φέρει" ἀλλὰ μὴν χαὶ οὐ πολλά" EV γὰρ φέρει. ἔστι ὃξ xal οὕτως ἐρωτῆσαι" 

οὐχὶ ὃ πολλὰ δυνάμενος φέρειν χαὶ ἕν δύναται φέρειν; ναί: ὃ ᾿Αλχιβιάδης 
35 πολλὰ φέρει" ὃ ᾿Αλχιβιάδης ἄρα ἕν φέρει. at μὲν οὖν ἀγωγαὶ τῶν σοφισ- 

μάτων, ἅπερ εἰς παράδειγμα τίϑησι τοῦ παρὰ τὴν σύνϑεσιν παραλογισμοῦ. 

9. et 11. 12 συντεϑεῖναι ἃ 9 οὐ 12 δύναται ΑἸ: δυνατὸν a 9. 10 συντεϑέντος A 
13 ῥητὰ 1: ῥήματα a 16 εἰ scripsi: ἡ al 23 εἴπωμεν scripsi: εἴπομεν al δια- 

σαφήσωμεν ἃ: διασαφήσομεν 1 25. 26 ἀλλὰ --- ἄρα βαδίξει a: om. 1 27 ναί 

om. A ante πάλιν add. xat A 31 ἐρωτῶσιν (ἐρωτῶ σε K) ἀρά ye 6 KQR 
33 ἀλλὰ μὴν --- ἕν φέρει (35) om. a! ἕν γὰρ ΑΙ: ἕν γὰρ μόνον a? 34 δύνα- 
σϑαι (post ἕν) a? 39 αἱ μὲν --- τινες (p. 80,1) al: τοιαῦται οὖν αἱ τῶν σοφισμάτων 

aywyat, ἅπερ --- παραλογισμοῦ A οὖν KQR: om. al 36 παραδείγματα A,Ipr. 
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τοιαῦταί τινες. TO δὲ οὐ γὰρ ταὐτὸν σημαίνει, ἂν διελών τις εἴπῃ 
χαὶ συνϑείς τοιοῦτόν ἐστιν: ὅταν τὸ δύνασϑαι βαδίζειν διέλῃ τις χαὶ 

ποτὲ μὲν χατηγορήσῃ μόνον τὸ βαδίζειν ποτὲ δὲ τὸ δύνασϑαι βαδίζειν χατὰ 

τοῦ Σωχράτους, οὐ ταὐτὸν ojnuatver: οὐ γάρ ἐστι ταὐτὸν τὸ “6 Σωχράτης 
5 βαδίζει: τῷ “ὃ Σωχράτης δύναται βαδίζειν. ὥστε παρὰ τὴν σύνϑεσιν 

γίνεται τὸ σόφισμα" ἔδει γὰρ συνθέντα χαὶ συνάψαντα τὸ δύνασϑαι χαὶ τὸ 

βαδίζειν χατὰ τοῦ Σωχράτους εἰπεῖν ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ βαδίζειν μόνον. χολο- 

Bic οὖν χαὶ οἷον εἰπεῖν ἠχρωτηριασμένως τῆς συνθέσεως γεγονυίας χαλῶς 
εἴρηται παρὰ τὴν σύνϑεσιν εἶναι τὸ σόφισμα. σημειωτέον δὲ ὅτι σύνϑεσιν 

10 λέγει ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ τὸ χωρὶς τοῦ δυνατοῦ τὸ βαδίζειν χατηγορεῖσϑαι. 
εἰπὼν οὖν ὅτι οὐ ταὐτὸν σημαίνει, ἂν τὸ βαδίζειν χωρὶς τοῦ δύνασϑαι 

χατὰ τοῦ χαϑημένου χατηγορήσῃ, ὅπερ διὰ τοῦ ἂν διελών τις εἴπῃ 
ἐσήμανξς, χαὶ ὅταν αὖϑις τὸ βαδίζειν μετὰ τοῦ δύνασθαι (διὰ τοῦ χαὶ 

συνϑείς, ὡς δυνατὸν τὸν χαϑήμενον), τοῦ μὲν ἑνὸς τρόπου, χαϑ᾿ ὃν 

15 τὸ βαδίζειν μετὰ τοῦ δύνασϑαι χατηγοροῦμεν, παράδειγμα τέϑειχε τὸ ὡς 

δυνατὸν τὸν χαϑήμενον βαδίζειν χαὶ τὸν μὴ γράφοντα γράφειν, 

ἐν ᾧ χαὶ αὐτῷ προσυπαχούειν δεῖ τὸ ᾿ δυνατόν᾽., ἵνα ἢ ̓ χαὶ δυνατὸν τὸν μὴ 
γράφοντα γράφειν". τοῦ δὲ λοιποῦ τρόπου, xa’ ὃν συντίϑεμεν τῷ 

χαϑημένῳ τὸ βαδίζειν χωρὶς τοῦ δυνατοῦ, μηνυτιχὸν ἐπήγαγε τὸ χαὶ τοῦϑ᾽ 

20 ὡσαύτως, ὅταν συνϑ ῇ τὸν μὴ γράφοντα γράφειν. ταῦτα ϑεὶς τῶν 

δύο τρόπων, τοῦ τε ἔχοντος τὸ βαδίζειν μετὰ τοῦ δυνατοῦ χατηγορούμενον χαὶ 

τοῦ μὴ τὸ δυνατὸν ἔχοντος, σαφηνίζων τίνος ἐστὶν ἑχάτερος δηλωτιχός, ἐπή- 

yaye λέγων σημαίνει γὰρ ὡς ἔχει δύναμιν τοῦ μὴ γράφων γράφειν 

χαὶ τὰ ἑξῆς. ἔστι δὲ ὃ λέγει δυνάμει τοιοῦτον. ὃ μὲν γὰρ τὸ βαδίζειν 

25 μετὰ τοῦ δυνατοῦ χατηγορῶν χατὰ τοῦ χαϑημένου χαὶ λέγων ὡς ὃ χαϑή- 

μενος δύναται βαδίζειν σημαίνει ὅτι ὃ χαϑήμενος οὐ βαδίζει, οὐδὲ ὃ μὴ 

Ἰράφων γράφει, δύναται δὲ μετὰ ταῦτα βαδίσαι χαὶ γράψαι: ὅπερ ἐστὶν 

ἀληϑές. ἐὰν δὲ μὴ τῷ βαδίζειν ἣ τῷ γράφειν συνϑῇ ὅτι Eyer) δύναμιν 

χαὶ ἀμφότερα χατὰ τοῦ χαϑημένου xat μὴ γράφοντος χατηγορήσῃ, ἀλλὰ {.11ν 

80 τὸ βαδίζειν μόνον χαὶ τὸ γράφειν, οὗτος οὐ λέγει ὅτι δύναμιν ἔχει ὃ μὴ 

Ἰράφων νῦν ἢ ὃ χαϑήμενος ὕστερον γράψαι ἢ βαδίσαι, ἀλλ᾽ ὅτι νῦν, ὅτε 

οὐ γράφει, δύναμιν ἔχει τοῦ γράφειν, τουτέστι νῦν, ὅτε οὐ γράφει, γράφει" 
τὸ γὰρ ἔχει δύναμιν, ἅτε οὐ γράφει, τοῦ γράφειν ὡς ἴσον εἴληπται 

τῷ “δύναμιν ἔχει ἅμα τε χαὶ χατὰ ταὐτὸν χαὶ γράφειν χαὶ οὐ γράφειν᾽ «᾿ 
85 ὅπερ ἀδύνατον: ἐν ἄλλῳ μὲν γὰρ χρόνῳ γράφειν χαὶ ἐν ἄλλῳ μὴ γράφειν 

3 χατηγορήση ΑΙ: χατηγορήσει a δύνασϑαι ἃ: δύναται ΑΙ 3. 4 χατὰ τοῦ σωχρά- 

τους om. A 8 εἰπεῖν om. al 16 τὸν prius al (Tif, corr. 6): τὸ omisso seq. 

τὸν Arist. γράφοντα a Arist.: γράφειν I 17 ἐν ᾧ --- βαδίζειν (19) om. al αὐτῷ a”: 

αὐτὸ 1 20 tov al (Teuf): to Arist. 22 δηλωτιχὸν I pr. 23 δύναμιν 

a Arist.: δυνάμει 1 γράφων a Arist.: γράφειν 1 24 ὃ λέγει 821: ὁ λόγος a} 

27 δὲ KQR: om. al 28 συνϑῆ a Arist.: svvdijcer I ἔχει v Arist.: om. al 
29 ἀμφότερον a χατηγορήση KQR: χατηγορήσει 1: χατηγορῇ a 33 post γράφει 

add. δύναμιν ἔχει a 34 ἔχει Kv: ἔχειν al τε καὶ KQR: τὸ [: καὶ ἃ 35 γὰρ 

om, a γράφει utrobique a 
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δυνατόν, ὁμοίως χαὶ βαδίζειν χαὶ μὴ βαδίζειν. τὸ Gt μανϑάνειν νῦν 

Ἰράμματα, εἴπερ ἐμάνθανεν ἃ ἐπίσταται ἀπολύτως εἴρηχε χαὶ χαϑ᾽ 

αὑτό: ἔστι δὲ παράδειγμα τοῦ συνάγοντος σοφίσματος τὸν χοιμώμενην 

μανϑάνειν νῦν γράμματα. 

5 p. 166233 ΙΙαρὰ δὲ τὴν διαίρεσιν ὅτι τὰ πέντε ἐστὶ δύο χαὶ τρία 
χαὶ περισσὰ χαὶ ἄρτια. 

On Kat toy τέταρτον τρόπον τῶν παρὰ thy λέξιν φαινομένων ἐλέγχων 
y \ > ΄ \ \ eg ΐ 2 \ : i. Fa ΄ c ~ 

(ἔστι G& οὗτος 6 παρὰ τὴν διαίρεσιν) ἐχτιϑεὶς οὐ διὰ σοφισμάτων ἡμῖν 

αὐτὸν οἷός ἐστι παρίστησιν, ἀλλὰ χαὶ διὰ παραδειγμάτων τινῶν, ἃ οὐχ 

10 εἰσὶ σοφίσματα παραλογιστικὰ ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὕτως ἐν πεζῷ λόγῳ κχείμενα. 

τίνα δέ εἰσι ταῦτα, παραχατιόντες ἐροῦμεν. παρὰ δὲ τὴν διαίρεσιν οὗτος 
ὀνομάζεται, διότι ἅτινα τῷ λεγομένῳ πρόσεισι δυνάμει, ταῦτα διαιρῶν 
ὃ σοφιστὴς χαὶ ἰδίᾳ τιϑεὶς συνάγει ἐνεργείᾳ ταῦτα προσεῖναι τῷ περὶ οὗ 

συλλογίζεται" τοῦτο δ᾽ ἂν οὐ συνήχϑη, εἰ μὴ ἣ διαίρεσις γέγονεν. οἷον 

15 τί φημι; τὸν πέντε ἀριϑμὸν δυνάμει ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ τὸ περιττὸν χαὶ τὸ 

ἄρτιον ὃ σοφιστὴς διαιρῶν μὴ ἄρτιον ὄντα χαὶ ἄρτιον ἀποδείχνυσι χαὶ μὴ 

ἄρτιον, οὑτωσὶ ἐν πρώτῳ σχήματι τὴν ἀγωγὴν ποιούμενος τοῦ σοφίσματος" 

οὐχὶ 6 πέντε εἰς δύο χαὶ τρία διαιρεῖται; vat’ τί δέ, ὃ τρία χαὶ ὃ δύο 

οὐ περιττὸς χαὶ ἄρτιος: ὁ πέντε ἄρα περιττὸς χαὶ ἄρτιός ἐστι. παρὰ τὴν 
90 διαίρεσιν τὸ σόφισμα’ τὰ γὰρ μόρια ἐν τῷ ὅλῳ δυνάμει εἰσίν: ἐν γὰρ 

‘ 

\ a\ . ~ , e / δ κῃ. ΄ atl 2 , " 5 ν 

τῷ πέντε ὃ τρία χαὶ ὃ δύο δυνάμει εἰσί. τὸ OF δυνάμει τι ὃν οὐχ ἔστιν 

ἐχεῖνο ὃ δύναται γενέσϑαι: οἷον τὸ δένδρον τὸ ἑστηχὸς δυνάμει πλοῖον 
Ἃ > v re > N) bee - > , \ > ΄ DI a κὺ \ 
ὃν οὐχ ἔστι πλοῖον. ἀλλὰ χαὶ ὃ ἀσχημάτιστος χαλχὸς δυνάμει ὧν ἀνδριὰς 

οὐχ ἔστιν ἀνδριάς. τὸν μὲν οὖν τὰ πέντε συνάγοντα παραλογισμὸν χαὶ 
La τ }" Ἁ , ~ 6. 3 / 5 7 \ >\ \ 25 ἄρτια εἶναι χαὶ περισσὰ πάνυ σαφῶς ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐξέϑετο. τὸν δὲ τὰ 

υξίζονα ἴσα τοῖς ἐλάττοσι συνάγοντα πάνυ βραχέως χαὶ διὰ τοῦτο ἀσαφῶς 
> ΄, - - at ΄ > ~ \ \ ~ Υ eX doe 
ἀπαγγέλλειν doxet. det δὲ προσυπαχούειν ἐν τῷ χαὶ TO μεῖζον ἴσον τὸ TH 
> I Wey ? σ Ξ \ ~ ~ ΄ δὼ ¢ ? > \ ~ , ἐλάττονι᾽, ἵνα Ἢ τὸ πλῆρες τῆς λέξεως τοιοῦτον. ἢ O ἀγωγὴ τοῦ σοφίσ- 

σ 5 ~ = \ ¢ 5 A 5 a \ / . ~ . , , 

ματος οὕτως FOWTATO’ οὐχὶ ὃ ὀχτὼ εἰς ἕξ ual δύο διαιρεῖται: ναί: τί 

80 δέ, οὐχὶ εἰς τρία χαὶ πέντε: ναί: ὁ ὀχτὼ ἄρα εἰς ἕξ χαὶ δύο χαὶ τρία 
\ / in) ~ \ Α \ [4 \ / \ ‘4 ’ 5 i“ 

χαὶ πέντε διαιρεῖται. τὰ δὲ ἕξ ual δύο xual πέντε χαὶ τρία tc ἐστίν" 
¢ ° \ vw 5 ~ Vv Vv ¢ / ~ 5 ,ὔ c , ~ 

ὃ ὀχτὼ ἄρα εἰς tC διαιρεῖται: ἴσος ἄρα ὃ tc τῷ ὀχτώ, ὃ μείζων τῷ 
ἐλάττονι. παρὰ δὲ τὴν διαίρεσιν χαὶ τοῦτο τὸ σόφισμα" δυνάμει γὰρ ἐν 

τῷ ὀχτὼ ταῦτα. τὸ δὲ τοσοῦτον γὰρ τὸ μεῖζον χαὶ ἔτι πρός οὕτως 

1 μανϑάνειν al (Β u i, pr. A): μανϑάνει Arist. 2 ἐπίσταιτο a 8 ante aut post 

ἡμῖν excidisse μόνον suspicor 9 αὐτῶν a 10 εἰσὶ AI: ἐστὶ a ὄντως I pr. 

11 δέ prius [: om. a 12 ὅτι A 17 οὑτοσὶ a 18 vat. τί δέ I: tha: 

om, A 18. 19 τὰ δύο xat τὰ τρία περιττὰ χαὶ ἄρτια εἰσίν A 18 6 tertium KR: 

om. al cf. vs. 21 19—21 παρὰ --- εἰσί om. A 21 δὲ al: yao A ante 

obx add. évepyela A 22 post ἑστηχὸς add. ἐν τῶ ὄρει A 23 post πλοῖον add. 

καὶ ἐνεργεία A ἀλλὰ om. A 24 post ἀνδριὰς add. évepyela A 27 anay- 

γέλειν (sic) I xatl: om.a 30 δέ I: om. a 34 τὸ μεῖζον aAl (BT): om. Arist. 
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id pee oe »» U , \ ~ ~ 27 5 σ e ἐπῆχται, ὡσεὶ ἔλεγεν ὃ tC, τουτέστι τὸ μεῖζον, τοσοῦτός ἐστιν ὅσος ὃ 
ὀχτὼ χαὶ ἔτι πρός. αἰνιξάμενος δὲ τὸν παρὰ τὴν διαίρεσιν παραλογισμὸν 

δι᾿ ὧν ἐπήνεγχε σοφισμάτων, ἐπάγει xual παραδείγματα δειχνύντα τὸν αὐτὸν 
Ἂς Ζ ae eit ᾿ Ἦν ΄, = Seen ee: λόγον διῃρημένον χαὶ ovyxetuevoy μὴ ταὐτὸν σημαίνειν: τὸ γὰρ ἐγώ σε 

Vv ~ ΄ , 3 

5 ἔϑηχα δοῦλον αὐτὸ λεγόμενον za αὑτὸ χαὶ ad πάλιν τὸ ἐγώ Ge 
y 2 ΄ 5 , ἃ ΄ ἴν 3 ες ΄ ἔϑηχα ἐλεύϑερον οὐ ταὐτὸν σημαίνουσι, χαὶ ὅταν ἀμφότερα συντεϑέντα 
λόγον ἀπαρτίσωσι τὸν λέγοντα ἐγώ σε ἔϑηχα δοῦλον ὄντα ἐλεύϑερον. 

ὅμοιον τούτῳ χαὶ τὸ ἐφεξῆς τούτου χείμενον: οὐ γὰρ ὡς σόφισμα τέϑειται, 
> \ \ o aw. σ 4 lA ~ \ » ἃ ἘΞ} , \ ἀλλὰ xat αὐτὸ ὥσπερ παράδειγμα εἴληπται τοῦ μὴ ταὐτὸν σημαίνειν τὸν 

10 λόγον τοῖς μέρεσιν. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πεντήχοντ᾽ ἀνδρῶν ἑχατὸν 

λίπε Otos ᾿Αχιλλεύς: ἄλλο γὰρ δηλοῖ διαιρουμένων τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ 

τῶν πεντήχοντα χαὶ | ἄλλο συντιϑεμένων: εἰ μὲν γὰρ ὑποστίζομεν εἰς f. 12τ 

τὸ πεντήχοντα λέγοντες ὅτι πεντήχοντα Exatov ἀνδρῶν, σημαίνει ὅτι ὃ 

δῖος ᾿Αχιλλεὺς ἀπὸ τῶν Exatov ἀνδρῶν χατέλιπε πεντήχοντα. εἰ δὲ εἰς 
15 τὸ ἑχατόν, ἕτερον πάλιν δηλοῦται, ὅτι ἀπὸ τῶν πεντήχοντα ἀνδρῶν χατέ- 

λιπεν ἑχατόν. 

2 X ~ v 

ἐν μὲν τοῖς ἄνευ γραφῆς Sta- Ρ.16600ύ1 ΙΙαρὰ δὲ τὴν προσ ν 
ον ποιῆσαι λόγον. λεχτιχοῖς οὐ 

~ 

Ilgurtos τρύπος τῶν παρὰ thy λέξιν σοφισμάτων 6 παρὰ τὴν προσῳ- 
΄, > , σ > \ ~ ~ ΄ τ ΄ 

20 δίαν ἐστίν, ὅστις ἐν μὲν τοῖς διαλεχτιχοῖς λόγοις τοῖς μὴ γεγραμμένοις 
> \ 4 > ¢ ¥ , > \ ~ 4 A ἀλλὰ λεγομένοις οὐ ῥαδίως γίνεται. ἐν ὃξ τοῖς γεγραμμένοις δύναται 

, 5 fa π᾿ \ \ ΄ σ ΄ , \ a 

γενέσϑαι. ὀνομάζεται OF παρὰ THY προσῳδίαν, ὅτι ὃ τόνος, πρὸς ὃν 

ἄδομεν xat τοὺς λόγους ποιούμεϑα, ποιεῖ τὸν παραλογισμόν, νῦν μὲν οὕτως 

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλως 7 χαὶ ἀλλαχοῦ τιϑέμενος. οἷον τί φημι; ἐν μὲν ὁμιλίᾳ 
\ ide 5 p. ΄ \ -. 4 4 ἀν ὦ / A > ‘A 25 χαὶ διαλέξει οὐχ ἀπατήσει ποτὲ ὃ λέγων ““Etatpa χρυσία εἰ popoty, δημο- 

σία got’ > εἴληπται γὰρ ὃ λέγων παροξυτόνως τὸν λόγον ἐξενεγχὼν ἢ 
τυχὸν χαὶ προπαροξυτόνως, χαὶ οὐχ ἂν σοφίσαιτό ποτε τὸν ἠχροαμένον 

vov μὲν παροξυτόνως λέγων νῦν δὲ εἰς προπαροξύτονα μεταλαμβανων" 

ἅπαξ γὰρ εἰρηχὼς ἐσήμανε τὸ ἑαυτοῦ βούλημα. εἰ δὲ ἐν γραφῇ εἴ ΡΟ ΤΟ eon es EY teers 
30 χείμενον TO δημοσια οὐδένα τόνον ἔχον, τότε δῆτα χαὶ τὸν παραλογισμὸν 

Ἃ b) l4 Vv ai x >) ς ΄ s A 5 ~ v (dv) ἀποτέχοι. εἴρηχε δὲ τὸ οὐ ῥαδίως γίνεσϑαι λόγον ἐν τοῖς ἄνευ 
Ἱραφῆς, διότι ἔστιν ὅτε χαὶ ἐν αὐτοῖς οὗτος ἀποτελεῖται, ὥσπερ ὅταν. 

γ > 2) ἘΝ a ee , er a ΄ a. (i Ὁ᾿ τὴν ye ~ τις εἴπῃ Go ἔστι TO OV χαταλύεις οἰχία; ναί: τὸ GE “οὐ χαταλύεις τοῦ 

2 δὲ 1: γὰρ ἃ 3 παράδειγμα δειχνύντος a! 4 σημαίνει a! 13 ὃ I: om. a 

21 post γεγραμμένοις add. διαλεχτιχοῖς λόγοις χαὶ τοῖς ὁμηριχοῖς ποιήμασι a 22 παρὰ 

δὲ τ. mp. ὀνομάζονται οἱ παραλογισμοί, διότι ὃ τόνος ἢ τὸ πνεῦμα πρὸς A 23 ποιοῦ- 

pev A 24 ἢ om. A 25 et φοροίη χρυσία A 26—29 εἴληπται --- βού- 

λημα al: εἴτε παροξυτόνως ἐξενέγχη τὸν λόγον, ὡς εἴπομεν, εἴτε προπαροξυτόνως A 
28 προπαροξύτονον fort. recte v 31 ἂν ἀποτέχοι scripsi: ἀποτέχη a?Al: ἀπέχη al 

τὸ om. A 32. 33 ὥσπερ --- εἴπη al: γίνονται δὲ παράλογισμοὶ παρὰ τὴν προσωδίαν καὶ 
ἀγράφως οὕτως A 33 τὸ prius om. A post vat add. τὸ δὲ οὗ χαταλύεις ἀντὶ 

τοῦ ὅπου κατασχηνοῖς νοητέον A ante τοῦ add. ob A 
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ς ΄ 7 ay α Ε [4 wv 5 Ἑ J 4 a7 χαταλύεις᾽ ἀπόφασις; ναί: ἢ οἰχία ἄρα ἀπόφασις. παρὰ thy προσῳδίαν 
τὸ σόφισμα ἐν μὲν τῇ πρώτῃ προτάσει τοῦ ‘od χαταλύεις᾽ περισπωμένως 

δοϑέντος, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ οὐχ οὕτως ληφϑέντος. πάλιν: ap’ ἕστηχεν 
\ ~ ” es \ 4 s \ 5 σ ao wv 

ὄρος: τί δέ, τὸ ζῷον λογιχὸν ἐπιστήμης δεχτιχὸν οὐχ ὅρος; ἕστηχεν ἄρα 
5 τὸ ζῷον λογιχὸν ἐπιστήμης δεχτιχύν. παρὰ τὴν προσῳδίαν χαὶ τοῦτο. 

παράδειγμα δὲ ἐπιφέρει τοῦ παρὰ τὴν προσῳδίαν, ὅπερ ἐν ποιήμασιν ἔφη 
, Δ κ ~ ς ’ ~ μ᾽ 2 ~ qf ~ “1 s~ ὙὙ ς 

υάλιστα γίνεσϑαι παρὰ τοῦ ᾿ Ομήρου. χεῖται δὲ ἐν τῷ ψΨ΄ τῆς ᾿Ιλιάδος, ἔνϑα 

χαὶ ἐπὶ τῷ []ατρόχλῳ ὁ ἱππιχὸς ἀγὼν ἐτετέλεστο: πεποίηται δὲ τῷ 

ποιητῇ ὃ Νέστωρ τῷ παιδὶ ᾿Αντιλόχῳ τὰ περὶ τῆς ἱππιχῇς ὑποτιϑέμενος 

10 χαὶ περὶ τοῦ τόπου διαλεγόμενος ἔνϑα ἔμελλεν ἀγωνίζεσθαι μετὰ τῶν 

λοιπῶν ἡνιόχων. μετὰ δὲ τῶν ἄλλων φησὶ χαὶ τὰ περὶ τῆς νύσσης οὕτως 
ἔχοντα" 

σῆμα δέ τοι ἐρέω pod’ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει. 
σ , 65 9 ? ν > γ΄ Ἁ ν ἕστηχε ξύλον αὖον, ὅσον t ὄργυι᾽, ὑπὲρ αἴης, 
>! > \ Ἃ 7 \ Ἁ > 7 ν 15 ἢ δρυὸς ἣ πεύχης" τὸ μὲν οὐ χαταπύϑεται ὄμβρῳ- 
hae δὲ τοῦ ἑχάτερϑεν ἐρηρέδαται δύο λευχὼ 
ἐν ξυνοχῇσιν 6600, λεῖος δ᾽ ἱππόδρομος ἀμφίς. 

Τινὲς οὖν ἐχάχιζον τὸν “Ὅμηρον περισπωμένως τὸ οὐ ἀναγινῴσχοντες 
χαὶ λέγοντες ἄτοπόν τι αὐτὸν εἰρηκέναι διὰ τούτου, ὡς λέγοντα δῆϑεν ὅτι 

- ξύλ 2 ΄ ~ 2 ΄ ral 5 ΄ “᾿ σ᾽ > , \ X 
20 τοῦ ξύλου ἐχείνου τοῦ ἐξανέχοντος, ὃ Opdwov 7 πεύχινον ὀνομάζει, τὶ μὲν 

χατασήπεται, τὶ O& οὐ χατασήπεται: εἰ γὰρ μὴ χαὶ τοῦτο ἐδήλωσεν 
ἐναργῶς, τὸ “τὶ G& οὐ χατασήπεται᾽ λέγουσιν ἄντιχρυς δηλοῦσϑαι διὰ 
τοῦ εἰρημένου τοῦ “od τὸ μὲν χαταπύϑεται᾽᾽. ὡς τινὸς μὲν ex τῆς 
πεύχης τοῦ δένδρου σηπομένου τοῖς ὀμβρίοις ὕδασι τινὸς GF wy σηπομένου. 

25 τινὲς μὲν οὖν ἐχάχιζον τὸν “Ὅμηρον, ὡς εἶπον, ἀτόπως τόδε εἰρηχότα. 
ἐπιδιορϑοῦται δὲ τούτους [ἐν τῷ [Περὶ ποιητιχῆς], ὡς αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης 
ἐν τῇ ᾿Ρητοριχῇ φησιν, “Ἱππίας ὃ Θάσιος μὴ περισπωμένως ἀναγινώσχων 
τὸ ου ἀλλ ἀπο: Ὥς σ ΔΕ Ν ὀξύ yy Lae σ <n ae ὦ evs φατιχῶς, ὅπερ αὐτὸς ὀξύτερον εἴρηχεν, ἵνα ἢ τὸ λεγό- 

α © ’ \ , > ’ ” ΄ \ / ἅενον ὡς ἣ πεύχη TO δένδρον οὐ χαταπύϑεται ὄμβρῳ. λέγει δὲ Θεόφρα- 

4 ὄρος ἃ: Gpocl ἾἿ{ τοῦ ὁμήρου : τῷ ὁμήρῳ ἃ ἐν τῷ Ψ' τῆς ᾿Ιλιάδος] ν. 326—330 
8 τῷ prius om. a! πατρόχλῳ a: πρόχλω 1 δὲ al: yap A 9—11 ἀντιλόχω μέλ- 

λοντι μετὰ τ. A. ἡ. ἀγωνίσασϑαι διατιϑέμενος τὰ π. τ. ἱ. καὶ τοῦ τ. ὃ. ἔ. ἔ. ἀγωνίσασϑαι A 

9. ὑποτιϑέμενος I: ὑποϑέμενος ἃ 14 ὀργῦ A ὑπὲρ in ras. A! 16 ἐριρέδα 1 

δύω A λευχὼ A: λευχοὶ al 17 inert I 18 ante τινὲς add. φησὶ yap τῶ ἀντιλόχω 

6 véotwp* ὡς Evda ἴδης ξύλον ἐκ πεύχης ἱστάμενον, τούτου πλησίον γενόμενος, πρὸς THY νύσσαν 

τοὺς ἵππους ἴϑυνε A τινὲς μὲν οὖν τὸν ὅ. καχίζουσι A 19 τούτου ΑΙ: τοῦτο ἃ 

. 20 post χαταπύϑεται add. ὄμβρῳ a 23. 24 τοῦ δένδρου τῆς πεύχης ἃ 24 ὄμβροις a! 
25 εἰρηϑέντα a! 26 ἐν τῷ περὶ ποιητικῆς, emendationem scilicet sequentis ἐν τῇ 

ῥητοριχῇὴ falso loco insertam, delevit Vahlen Poet.* p. 69 27 ἐν τῇ ‘Pytopexq] immo 
ἐν τῷ [Περὶ ποιητιχῆς c. 25 p. 1461422 28 ὀξυτόνως a 29 χαταπείϑεται | 
29 post δὲ add. xat v Θεόφραστος] Hist. plant. V 4,5 hoe de quercu dicit, cf. Brandis 

Von den griech. Auslegern des Organons (Abhandl. ἃ. k. Ak. ἃ. Wiss. Berlin 18353) p. 299 

Comment. Arist. II 38. Alexander in Sophisticos elenchos. 3 
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στος τὸ φυτὸν τῆς πεύχης ὀμυβρίοις ὕδασι χαὶ πηγαίοις μὴ σήπεσθϑαι, 

ϑαλαττίοις ὃὲ μάλιστα. ἀλλὰ τοιοῦτον μὲν | τὸ ἕν παράδειγμα. τὸ δὲ f. 12¥ 

ἕτερον τὸ ἐπαγόμενον τὸ περὶ τὸ ἐνύπνιον τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ὅ φησι τὸν 

Δία εἰπεῖν, τὸ δίδομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσϑαι, οὐδαμοῦ χεῖται ἐν τῇ 

᾿Ιλιάδι: τὰ μὲν γὰρ περὶ τοῦ ὀνείρου ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ βῆταά ἐστιν, οὐδ᾽ 
ὅλως δ᾽ εὑρήσει τις τοῦτο πρὸς ἔπος ἐχεῖ χείμενον. χαὶ ἔοιχε τὸν μὲν νοῦν 
ἐχεῖϑεν λαβεῖν, αὐτὸς δὲ πλάσασϑαι τὸ τοῦ στίχου τεμάχιον τὰ ἔπη 

τάδε μεταβαλών" 

ϑωρῆξαί & χέλευε χαρηχομόωντας ᾿Αχαιοὺς 
if ~ , σ 4 > » 10 πανσυδίῃ: νῦν γάρ χεν ἕλοις πόλιν εὐρυασγυιαν. 

Τοιαῦτα μὲν τὰ ῥητά. αὐτὸς δὲ χαὶ οἴχοϑεν βουλόμενος ποιῇσαι 
τοῦ παρὰ προσῳδίαν παράδειγμα ὡς ἐχ τοῦ ᾿Ομήρου τοῦτο ἐπήγαγε. 

φασὶν οὖν τινὲς ὅτι εἰς τὸ δέ Of ἐστὶν ὃ παραλογισμὸς χαὶ ἢ ἁμαρτία τοῦ 
΄ 5 - \ \ “ 4 ΄ ς Le > 4 

Ομήρου" ἐχεῖνος μὲν γὰρ οὕτως ἔγραψε, δίδομεν δέ ot εὖχος ἀρέσϑαι, 
΄ \ PO ἐπ ee / δ 3 ‘ > , βω 4.3 ᾿ς 15 τουτέστι φησὶν ὁ Δεὺς τῷ ὀνείρῳ ὡς ἀπελϑὼν ἀπάγγειλον τῷ ᾿Αγαμέμνονι 

ὡς ot ϑεοὶ πάντες ἐψηφίσαντο τὸ σοὶ τὴν νίχην διδόναι. εἰσὶν οὖν τὰ 

ῥήματα τοῦ Διὸς πρὸς τὸν ὄνειρον ὅτι βὰς ταῦτα εἰπὲ τῷ ᾿Αγαμέμνονι, 
ὅτι δίδομεν αὐτῷ πάντες οἱ Deol τὴν νίκην. φασὶν οὖν οἵ ταῦτα λέγοντες 
ὡς ἐνταῦϑα ἁμαρτάνει ὃ ποιητὴς εἰσάγων τὸν Δία λέγοντα ταῦτα τῷ 

20 ὀνείρῳ χαὶ τρόπον τινὰ φευδόμενον, ὅπερ οὐχ ἔστι ϑεοῦ. ot γοῦν ἐπι- 
a la ~ ς > wr iD 4 e x 4 X τς τ διορϑούμενοι τοῦτόν φασιν ὡς οὐ τῷ ᾿Αγαμέμνονι ὁ Ζεὺς ἔλεγε τὸ εὖχος 
δοῦναι ἀλλὰ τῷ ὀνείρῳ χατὰ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος" ἀναγινώσχουσι δὲ οὕτως, 
δίδομεν δὲ οἵ ἀντὶ τοῦ ‘cot’, τῷ ὀνείρῳ. ἔστι δὲ χαὶ τοῦτο ψεῦδος" 
ς \ aos ~ > Ἃ ψ ΄ > φ > Ψ΄ ς 6 γὰρ αὐτὸς νοῦς ἐστι, xdv ὃ τόνος ἀναβιβασϑείη, χἂν περισπασϑείη 7] 
μὰ ’ὔ i ξ +) sed w ie ¢ ‘4 n 5 5 X f (a » 7 

95 ἀντωνυμία ἣ ‘ot’. ποῦ γοῦν ἐστιν ἣ ἁμαρτία; ἣ οὐχ εἰς τὸ δέ οἱ ἀλλ 

εἰς τὸ δίδομεν: ἐπειδὴ γὰρ ἴδιόν ἐστι τῆς Δωρικῆς διαλέχτου τὸ ἀντὶ 

τοῦ διδόναι λέγειν διδόμεναι χαὶ ἀντὶ τοῦ εἶναι τὸ ἔμμεναι, τῆς αὐτῆς δὲ 

χαὶ τὸ ἀποχόπτειν πολλάχις τὸ αἱ τῆς ἀπαρεμφάτου ἐγχλίσεως, τοῦτο χαὶ 

σι 

———— 

1 τὰ φυτὰ Ὁ 3 ἕτερον τὸ om. A ἐπαγόμενον a2A: ἑπόμενον all τὸ alterum om. A 

4 τὸ om. A οὐδαμῶς A 6 post ἔοιχεν add. 6 ἀριστοτέλης A 7 αὐτὸς A: abdto I: 

αὐτὸν ἃ 9. ante ϑωρῆξαι add. versus proximos: βάσχ᾽ ἴϑι --- ἐπιτέλλω (Β 8—10) A 
10 ἕλοι A post εὐρυάγυιαν add. ex Homero τρῴώων A 11 post ῥητά add. τοῦ 

ὁμήρου A χαὶ om. A ποιήσαι post παράδειγμα (12) collocat A 12 post ἐπήγαγε 

add. τὸ δίδομεν δέ of εὖχος ἀρέσϑαι A 13 φασὶ γοῦν A 14 ἐχεῖνος A: ἐχεῖνο al 

ἔγραφεν A post ἀρέσϑαι add. ἤγουν αὐτῶ tH ἀγαμέμνονι A 15 φησὶν post 
ὀνείρω collocat A 16—19 ἐψηφίσαντο πάντες αὐτῷ τὴν νίχην δοϑῆναι. λέγουσι γοῦν ὡς 
ἁμαρτάνει ἐνταῦϑα A 16 τὸ fort. delendum 18 δίδομεν at: διδόαμεν 81 οἱ alt. I: 

om. a 19 Δία λέγοντα scripsi cf. p.35,5.6: διαλεγόμενον aAl 20 ϑυμοῦ al 
γοῦν al: δὲ A 22 ἀναγινώσχουσι δὲ οὕτως al: διὸ xai ἔλεγον ὅτι οὕτως δεῖ ἀναγινώσχε- 
σϑαι A 23 οἱ ἃ ἀντὶ τοῦ al: ἤγουν A 23. 24 ἔστι δὲ ---ἐστι al: εὖχος ἀρέσϑαι" 
οὐ γὰρ τῶ ἀγαμέμνονι ὡς εἴρηται ὃ ζεὺς ἔλεγε τὸ εὖχος δοϑῆναι- ἀλλὰ τῶ ὀνείρω χατὰ τοῦ 

ἀγαμέμνονος" καὶ οὕτως A 25 ot (post ἡ) ἃ post of add. πάλιν ἀπατεὼν ὃ ζεὺς 

φαίνεται" ὡς δύναμιν διδοὺς τῶ ὀνείρω ἀπατῆσαι τὸν ἀγαμέμνονα Α ἁμαρτία aA: ἀντω- 

νυμία 1 26 post δίδομεν add. καὶ ἔστιν ἡ λύσις τούτου τοιαύτη A 27 τὸ Αἴ: om. a 
post δὲ add. διαλέχτου ἐστὶ A 28 xat τὸ aA: τὸ καὶ I at ΑΙ: om.a 
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᾿ ets > ~ 41 © £8 ΜΒ: 4 Ee > 4 > om ἐνταῦϑα εὑρίσχεται. εἰ γοῦν τὸ δίδομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσϑαι ἀναγνῷ 
ΚΝ 4 ~ a7 ΄ ΄ 

τις τὸν τόνον ϑεὶς εἰς τὸ ὃι, τὸν Δία ποιεῖ ψευδόμενον ὡς ὑπισχνού- 
- ΄ ‘ > Ὑ Pe ς [2 >\ 

μενον διδόναι τὴν νίκην χαὶ μὴ εἰς ἔργον ἐξάγοντα τὴν ὑπόσχεσιν. εἰ δὲ 
7h Gat \ , QB\2 3 sant SC. ear ey \ Δί ἘΞ 1-49 ς 

εἰς th ὃο τὸν τόνον ϑεὶς ἀναγνῷ τὸ ἑξῆς, χαὶ τὸν Δία τοῦ ψεύδεσϑαι 
> , \ ba ‘OQ Ἅ ἃ, πὸ as \ OY ARE hi ε΄ ~ A ‘ 

5 ἀπολύσει xat τῷ Ομήρῳ περιποιήσεται to ἀνέγχλητον, ὡς τοῦ Atos 
~ , ge ὦ ἢ > 

λέγοντος τῷ ὀνείρῳ ual ἐπιτάττοντος διδόμεναι αὐτὸν τὸν ὄνειρον τὸ εὖχος 
~ ‘ ~ ~ rad ~ ΄ vv ra ~ 

τῷ ᾿Αγαμέμνονι χαὶ μὴ αὐτοῦ tod Διός: χαὶ γοῦν ὃ ὄνειρος ὑπισχνεῖται 
γ \ > 

D ᾿Αγαμέ τὸ εὖχος χαὶ ψεύδεται χαὶ οὐχ ὃ Leds αὐτός τῷ ᾿Αγαμέμνονι τὸ εὖχος ξὐδςε οὖχ 6 Leds ἧς. 

p. 166010 Οἱ δὲ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως συμβαίνουσιν, ὅταν 
5 , 

10 TO μὴ ταὐτόν. 

‘O ἕκτος τρόπος τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων οἱ παρὰ τὸ σχῆμα 
τῆς λέξεως συμβαίνοντές εἰσι παραλογισμοί: οὕτως ὃὲ λέγεται, ὅτι ἢ ποιὰ 

σχέσις τοῦ σχηματισμοῦ τῆς λέξεως αἰτία γίνεται τοῦ παραλογισμοῦ, χαὶ 
ὅτι τὸ σχῆμα ταὐτὸν ὃν τοῖς μὴ ταὐτοῖς χατὰ τὴν φύσιν ταὐτὰ ταῦτα 

15 φαίνεσϑαι ποιεῖ. οἷον τί φημι; τὸ παϑητιχὴν διὰ τὸ ὁμοιόσχημον εἶναι 
τῷ ἐνεργητιχῷ ὡς ἐνεργητικὸν λαμβάνει ὃ σοφιστὴς χαὶ παραλογίζεται, 

ὡς ἐπὶ τοῦδε: πότερον τὸ μανϑάνειν ἐνεργεῖν ἐστι περὶ τὴν μάϑησιν :; ναί: 
A ~ 

τὸ ἐνεργεῖν περὶ τὴν μάϑησιν διδάσχειν ἐστί; ναί: τὸ ἄρα μανϑάνειν 

διδάσχειν Gott. παρὰ τὸ σχῆμα οὖν τῆς λέξεως λέγεται, ὅτι ἐσχημά- 

20 τισται τὸ παϑητιχὸν εἰς τὸ ἐνεργητιχὸν χαὶ τὸ ἐνεργητιχὸν εἰς τὸ παϑη- 
τιχόν, χαὶ διότι τὸ ἐνεργεῖν περὶ τὴν μάϑησιν δηλοῖ χαὶ ἀμφότερα: παρί- 

στησι γὰρ χαὶ ἐνέργειαν τοῦ διδάσχοντος, ὁμοίως δὲ χαὶ πάϑος τοῦ διδασχο- 
μένου (ἣ μᾶλλον εἰπεῖν γένεσιν, χαϑὼς ἐν τῇ [Περὶ ψυχῆς πραγματείᾳ φησί: 

τὴν γὰρ τοῦ μαϑητοῦ τελείωσιν γινομένην παρὰ τοῦ διδασχάλου οὐ πάϑος 
25 εἶναί φησιν ἀλλὰ γένεσιν μᾶλλον: εἰ δέ τις αἱροῖτο χαὶ πάϑος χατονο- 

μάζειν, οὐχ ἁπλῶς ἂν εἴη πάϑος ἀλλὰ τελειωτιχόν). χατὰ γοῦν τὸ ἐσχη- 

ματίσϑαι κατ᾽ ἐνέργειαν τὸν λόγον γίνεται ἣ ἀπάτη χαὶ τὸ μὴ ταὐτόν, 

ἤγουν τὸ παϑητικόν, μὴ ὃν ὅμοιον τῷ ἐνεργητιχῷ ὡσαύτως αὐτῷ f. 18: 

ἑρμηνεύεσϑαι, 7 τὸ ἀνάπαλιν: συμβαίνει γὰρ τὸν σοφιστὴν ἀπατᾶν τὸν 

80 προσδιαλεγόμενον, χαὶ ὅταν τὸ ἐνεργητιχὸν μὴ ὃν ἴσον τῷ παϑητιχῷ ὡς 
\ , \ Ἁ / vr > A ’ ~ , > παϑητιχὸν λέγηται. τὰ δὲ σοφίσματα ὧν αὐτὸς μνημονεύει τοιαῦτα εἰσιν" 

οὐχὶ τὸ ἄρρεν οὐδέτερον; οὐχὶ τὸ ϑήλυ οὐδέτερον: τὸ ἄρρεν ἄρα ϑῆλυ 
/ » χαὶ τὸ ϑῆλυ ἄρρεν. ἣ πάλιν τὸ μεταξύ, ἤγουν τὸ οὐδέτερον (τοῦτο 

2 δι γ: δίδομεν aAl 4 εἰς ---ἑξῆς al: οὕτως ἀναγνῶ τίς, διδόμεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσϑαι, 

ὡς εἶναι τὸ διδόμεν ἀντὶ τοῦ διδόμεναι A τὸ ὃο ἃ: om. I’ 5 ἀπολύσει A: ἀπο- 

λύσεις al 8 τῷ (ante εὖχος) a 13 σχέσις A: λέξις al 14 τοῖς μὴ ταυτοῖς A: 
τοῦ μὴ ταὐτοῦ al ταυτὰ ταῦτα A: ταυτὰ [: ταυτὸν ἃ 15 ποιεῖ A: πείϑει al 

20. 21 καὶ --- παϑητικόν om. a! 20 post xat add. ἀνάπαλιν a? 21 χαὶ διότι 

iterat A ἀμφότερα AI: ἀμφότερον a 22 post ἐνέργειαν add. τὴν I: om. aA 

23 ante γένεσιν add. thy a ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς πραγματείᾳ] IL 5 p. 41712 sq. 

25 φησὶν Al: φημὶ a αἱροῖτο Al: ἐρεῖ τὸ a 20. 27 ἐσχηματίσται (sic) | 
27 ταυτὸ A 29 ἑρμηνεύεσϑαι scripsi: ἑρμηνεύεται aAdl 30 χαὶ, quod ante μὴ 

add. I, transposui: om. aA 

3% 
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γάρ ἐστι τὸ μεταξὺ ϑήλεος χαὶ ἄρρενος), ὡς ϑάτερον τούτων ἑρμηνεύεται, 

ἢ ὡς ἄρρεν ἢ ὡς ϑῆλυ. ἔστι ὃὲ χαὶ ἢ τοῦ τοιούτου σοφίσματος ἀγωγὴ 

τοιαύτη: οὐχὶ ὃ λίϑος ἄρρην; οὐχὶ ὃ Καλλίας ἄρρην; 6 λίϑος ἄρα 

Καλλίας. ἰδοὺ γοῦν τὸ οὐδέτερον, ἤγουν ὃ λίϑος, διὰ τὸ σχῆμα τῆς 

5 λέξεως, ἤγουν τὸ ἀρσενιχῶς expwvetotar, ἄρρεν δοχεῖ. τὸ δὲ ὅτι τὸ 

ποιὸν ποσὸν ἣ τὸ ποσὸν ποιὸν οὕτως ἠρωτᾶτο: οὐχὶ τὸ ποιὸν οὐδέ- 
τερον; οὐχὶ τὸ ποσὸν οὐδέτερον; τὸ ποιὸν ἄρα χαὶ τὸ ποσὸν ταὐτόν. ἢ 

τὸ ποιοῦν πάσχον ἣ τὸ διαχείμενον ποιοῦν, διαχείμενον τὸ πάσχον 

λέγων. συλλογίζονται δὲ τὸ ποιοῦν ὡς πάσχον χαὶ τὸ πάσχον ὡς ποιοῦν 

10 οὕτως" οὐχὶ τὸ ᾿ τύπτεται᾽ ῥῆμα ἐστιν; οὐχὶ τὸ ᾿ μέμφεται᾽ ῥῆμα ἐστι; τὸ 

‘ugugetar ἄρα xat τὸ ᾿ τύπτεται᾽ ταὐτόν: τὸ ἐνεργεῖν ἄρα καὶ τὸ πάσχειν 
ταὐτόν: τὸ γὰρ ᾿μέμφεται᾽ ἐνεργητικχὸν ὃν ὡς ταὐτὸν ὃν τῷ ᾿ὩΙτύπτεται᾽ 
συνάγουσι. χαὶ τἄλλα δέ, φησίν, ὡς διήρηται, τουτέστι χαὶ τὰς ἄλλας 

χατηγορίας, ἃς ἐν ταῖς Κατηγορίαις ἐδίδαξε, δύναται ὃ σοφιζόμενος ἐν 

15 παραλογισμῷ παραλαμβάνειν χαὶ τὸ ποιὸν ὡς πρός τι δειχνύναι χαὶ τὸ 

ποσὸν ὡς πρός τι χαὶ τὸ πρός τι ὡς ποιὸν χαὶ τὸ ποιεῖν πάσχειν. τίϑησι 

δὲ χαὶ τούτου παράδειγμα τοιοῦτον: οὐχὶ τὸ ὑγιαίνειν ἀπαρέμφατον: 

οὐχὶ τὸ τέμνειν ἀπαρέμφατον; τὸ ὑγιαίνειν ἄρα χαὶ τὸ τέμνειν ταὐτόν" 

ἀλλὰ τὸ μὲν ὑγιαίνειν πάσχειν τί ἐστιν, εἴπερ ἣ ὑγεία διάϑεσις σώματος 

20 ζῴου ἐν συμμετρίᾳ ϑερμῶν χαὶ ψυχρῶν χαὶ ξηρῶν χαὶ ὑγρῶν (τούτου 
γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ χαίτοι τὸ μὲν ποιόν τι χαὶ διαχείμενόν πως 

δηλοῖ), τὸ δὲ τέμνειν χαὶ οἰχοδομεῖν ποιεῖν: τούτου γὰρ πάλιν ἐστὶ 

δηλωτιχὸν τὸ τὸ δὲ ποιεῖν τι. ἠρώτα δὲ χαὶ τοιοῦτον λόγον ὃ [ὐϑύ- 
δημος" “᾿ πότερον δρῶσι χαὶ οἱ Σχύϑαι χαὶ ot ἄλλοι ἄνϑρωποι τὰ δυνατὰ 

25 ὁρᾶν ἣ τὰ ἀδύνατα; τὰ δυνατὰ δήπου: οὐχοῦν χαὶ σὺ χαὶ ἐγώ; ναί: δρᾷς 

δὲ τὰ ἡμέτερα ἱμάτια; ναί: δυνατὰ οὖν δρᾶν ἐστι tadta’’> ὁρᾷ ἄρα τὰ 
ἱμάτια. οὐχ ὅσα γοῦν ἐνεργητιχῶς λέγεται, ἐνεργειῶν εἰσι δηλωτιχά" τὸ 

γὰρ δρᾶν ἐνταῦϑα, εἰ χαὶ ἐνεργητικόν ἐστιν, GAN ἀντὶ τοῦ ὁρᾶσϑαι δέδωχεν᾽" 

ὃ δὲ Εὐθύδημος ἔλαβεν ἐπὶ τοῦ βλέπειν, χαὶ συνήγαγεν ὅτι δύναται βλέπειν 
80 τὰ ἱμάτια. τὸ δὲ ἔστι γὰρ τὸ μὴ τῶν ποιεῖν ὃν ὡς τῶν ποιεῖν τι 

τῇ λέξει σημαίνειν ἴσον ἐστὶ τῷ “ἔστι γὰρ ἀπὸ τῶν σημαινόντων ἐνέρ- 
yetav τὸ μὴ ὃν λαμβάνειν ὡς ἐνεργείας ὃν σημαντιχόν᾽, ὡς ἐπὶ τοῦ μαν- 
Davey χαὶ τοῦ ὁρᾶν εἴρηται. χαὶ ot μὲν παρὰ τὴν λέξιν τρόποι τῶν 
σοφισμάτων τοσοῦτοί εἰσιν, ἀντὶ τοῦ ἕξ, χαὶ τοιοῦτοι, οἷον xa’ ἕχαστον 
»» > Vv 

35 GALTWY εἰναι εφημέεν. 

6 ποιὸν prius 821: ποιεῖν al ἠρωτᾶτο I: ἐρωτᾶται ἃ 8 ποιοῦν prius QR Arist.: 
ποιὸν al 9 post λέγων add. τὸ yap πάσχον διάκειται χατὰ τὴν πάϑησιν a 13 δέ 
om. a 15 ποιεῖν a! 17 xat om.a 20 ἐν συμμετρία all: ὡς συμμετρία a? 
23. 24 6 Εὐϑύδημος] c. 25 p. 300 A 24 xat prius om. a 90 ὡς a Arist.: 
xat 1 31 γὰρ om. a! 31. 32 ἐνέργειαν K: ἐνεργεία ἃ: compend. I 
32 ἐνεργείας QR: ἐνεργεία a: compend. I 34 τοσοῦτοι a”: τοιοῦτοι 81] 
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Ρ. 166621 Τῶν δὲ ἔξω τῆς λέξεως παραλογισμῶν εἴδη ἐστὶν Extra. 

Εἴπομεν χαὶ πρότερον ὅτι πάντων τῶν ὄντων εἰς φωνὰς χαὶ πράγματα 

διαιρουμένων χαὶ ἐν ἑχάστοις τούτων παραλογισμῶν γινομένων εἰπὼν ὃ 

᾿Αριστοτέλης τοὺς ἐν ταῖς φωναῖς γινομένους παραλογισυούς, obs χαὶ παρὰ 

5 τὴν λέξιν ἐχάλεσε, χαὶ διαλαβὼν περὶ αὐτῶν ἀρχούντως, πῶς γίνονται χαὶ 
πῶς συνίστανται μόνον (ὕστερον γὰρ χαὶ περὶ τῆς αὐτῶν ἐρεῖ λύσεως), 

vov ual τοὺς ἐκ τῶν πραγμάτων γινομένους παραλογισμοὺς τίϑησιν, οὃς 

χαὶ ὀνομάζει ἔξω τῆς λέξεως, διότι οὐχὶ ἢ λέξις χἀνταῦϑα ἢ ἢ ταύτης 

σύνϑεσις ἢ διαίρεσις 7 ὃ ἐν τῇ λέξει τόνος 7 τὸ πνεῦμα ἣ τὸ ὁμοιό- 

10 σχημον τῆς λέξεως αἴτιον γίνεται τοῦ παραλογισμοῦ. διαλαβὼν δὲ χαὶ 
περὶ τούτων, ὅπως τε γίνονται παρὰ τῶν σοφιστῶν χαὶ συνίστανται, f. 13v 
προϊὼν χαὶ περὶ τῆς τούτων λύσεως ἐν τῷ προσήχοντι διαλήψεται. χαὶ 

γοῦν πρότερον ἀπαριϑμεῖται αὐτοὺς λίαν σαφῶς, πόσοι χαὶ τίνες εἰσίν. 
ἑπτὰ μὲν οὖν οἱ πάντες" ὁποῖοι δέ, ἐν τοῖς ἑξῆς ϑεωρήσομεν. χαὶ πρῶτος 

15 τῶν ἄλλων ἐστὶν ὁ παρὰ τὸ συμβεβηχός. 

p. 166028 Ot μὲν οὖν παρὰ τὸ συμβεβηχὸς παραλογισμοί εἰσιν. 

c ~ , ~ > \ “- / δ > \ δ Ἁ 

Ὁ πρῶτος τρόπος τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων ἐστὶν ὁ παρὰ 
τὸ συμβεβηκός" γίνεται δὲ οὗτος, ὅταν τις ἀξιοῖ πᾶν τὸ προσὸν τῷ 
χατηγορουμένῳ ὑπάρχειν χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ, ὅπερ οὐχ ἀναγχαῖόν ἐστι. 

20 παρὰ γοῦν τὸ τὰ συμβεβηκότα τῷ χατηγορουμένῳ λαμβάνειν τὸν σοφιστὴν 

χαὶ λέγειν χατὰ τοῦ ὑποχειμένου wy ὀφείλοντα λέγεσϑαι ὃ παραλογισμὸς 

γίνεται. ὅταν οὖν, φησί, τὶς ἀξιοῖ ὁμοίως ὑπάρχειν τι τῷ πράγματι 
χαὶ τῷ συμβεβηχότι, πρᾶγμα μὲν λέγων τὸ σύνϑετον χαὶ ὑποχείμενον. 

συμβεβηχὸς δὲ ἁπλῶς πᾶν χατηγορούμενον, χἄν τε τῶν οὐσιωδῶς χαὶ 

25 xa} αὑτὸ ὑπαρχόντων τῷ xa? οὗ χατηγορεῖταί ἐστι χάν τε χαὶ μή. 
φησὶ γοῦν ὡς οὐχ ἀναγχαῖόν ἐστιν, ὅσα συμβέβηχε τῷ χατηγορουμένῳ, 

\ ν Ἕ / ~ / + / ~ \ 

χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ ταῦτα συμβαίνειν. οἷον τί φημι; χατηγορεῖται τὸ 
λευχὸν χατὰ τοῦ Σωχράτους: ὑπάρχει δὲ τῷ λευχῷ χαὶ τὸ χρῶμα διαχρι- 

τιχὸν ὄψεως" εἴ τις οὖν ἀξιοῖ χαὶ τῷ Σωχράτει ὑπάρχειν τὸ χρῶμα δια- 
80 χριτιχὸν ὄψεως λέγων οὕτως “6 Σωχράτης λευχός, τὸ λευχὸν χρῶμα ὃδια- 

χριτιχὸν ὄψεως, ὃ Σωχράτης ἄρα χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως", ποιεῖται παρὰ 
τὸ συμβεβηχὸς τὸν παραλογισμόν. οὐ γὰρ τὸ τῷ συμβεβηχότι ὑπάρχον 

1 ἐστὶν ἑπτά om. ἃ post ἑπτά add. ἤτοι τρόποι I 6 ἐρεῖ] c. 19 --- 28 

7 éx al: and A γινομένους --- τίϑησιν al: παραδίδωσιν A 8 ὀνομάζει post λέξεως 

collocat A χἀνταῦϑα om. A 8. 9 ταύτης σύνϑεσις al: σύνϑεσις τῆς λέξεως A 

9 ante διαίρ. add. ἡ A 10 αἴτια γίνονται τῶν παραλογισμιῶν A 11 τούτων al: 
τῶν ἔξω τῆς λέξεως A 12 προϊὼν] ο. 24 566. 14 ἐν τοῖς ἑξῆς ῥηθήσεται. πρῶτος 

δὲ Α 18 ἀξιοῦν al 19. 20 ὑπάρχευ --- κατηγορουμένῳ om. al 21 ὀφεί- 
λοντος a! 23 λέγων scripsi: λέγει al 24 συμβέβηχε αἱ post πᾶν add. 

τὸ A 25 τῷ al: τὸ A 26 ἀναγχαῖον I: ἀνάγχη aA 32 τὸ alt. 1: om.a 
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\ ~ a 4 5 4 ¢ , σ 39\ 5 pl \ \ χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ ἀνάγχη ὑπάρχειν, ὅτι οὐδὲ ταὐτόν ἐστι τὸ συμβεβηχὸς 

χωρὶς ὃν τοῦ ᾧ συμβέβηχε χαὶ πρὸς αὐτὸ συγχρινόμενον χαὶ μετὰ τοῦ 
i of ΄ \ \ = 7 ἊΣ , , > Vv - Vv 

ᾧ συμβέβηχε, πρὸς TO ᾧ συμβέβηχε συγχρινόμενον μόνον. οἷον εἰ τις εἴπῃ 

᾿ὃ Κορίσκος ἄνθρωπος, ὃ ἄνϑρωπος ἕτερος Κορίσχου, ὁ Κορίσχος ἕτερος 

5 ἀνϑρώπου᾽, λέγεται δὴ τὸ σόφισμα παρὰ τὸ συμβεβηχός, ὅτι οὐ ταὐτόν 
ἐστι τὸ συμβεβηχὸς χωρίς τε χαὶ μετὰ τοῦ ᾧ συμβέβηχεν. ὥσπερ γὰρ 
χαὶ ἐπὶ τοῦ ἄνωϑεν εἰρημένου ἡμῖν παραδείγματος ὁ σοφιστὴς λέγων “ἡ ὃ 

Σωχράτης λευχόν, τὸ λευχὸν χρῶμα, 6 Σωχράτης ἄρα χρῶμα᾽ ἐν μὲν 
~ eka ~ te >) 5 ΄ λ y 3 Ἁ A A \ \ e ΄ x 

τῇ προτάσει τῇ 6 Σωχράτης λευχός τὸ συμβεβηχὸς χαὶ τὸ ᾧ συμβέβηχεν 

10 ὁμοῦ ὡς ἕν τι λαμβάνει, ἐν δὲ τῇ “tO λευχὸν χρῶμα᾽ τὸ συμβεβηχὸς μόνον 
χωρβὶς τοῦ ὑποχειμένου, οὕτω χαὶ 6 λέγων ὃ Κορίσχος ἀνϑρωπος᾽ τὸ 
συναμφότερον λαμβάνει, τὸν συγχατατεταγμένον τῷ Κορίσχῳ ἄνϑρωπον χαὶ 

\ I / >) \ “ ς.»»ἢ σ if ) x 5 4 tov Κορίσχον, ἐν δὲ τῇ ‘dvdpwroc ἕτερος. Κορίσχου᾽ tov ἀχατάταχτον 
Vv \ 4 \ \ \ » 5 \ σ 4 

ἄνϑρωπον tov χαϑόλου. παρὰ τὸ συμβεβηχὸς ἄρα" οὐ yap ὅσα συμβέβηχε 

15 τῷ ἁπλῷ χαὶ ἀχατατάχτῳ ἀνθρώπῳ τῷ γχαϑόλου, ταῦτα ἀνάγχη χαὶ τῷ 

συγχατατεταγμένῳ χαὶ συνϑέτῳ ὑπάρχειν. τῷ μὲν γὰρ ἁπλῷ συμβέβηχε 

τὸ ἑτέρῳ εἶναι Kopfoxov: οὐχ ἀνάγχη τοίνυν τοῦτο χαὶ χατὰ τοῦ Κορίσχου 
- σ ᾿ 2 δι ἃ ΄ ~ ¢ ~ 5. CU eh Z o 

χατηγορεῖσϑαι, ὅτι μηδὲ xa} αὑτὸ πρόσεστι τῷ ἁπλῶς ἀνθρώπῳ. ὅσα 

μὲν γὰρ οὐσιωδῶς ὑπάρχει τούτῳ, ταῦτα δηλονότι χαὶ τῷ Κορίσχῳ ὑπάρξει" 
20 ὅσα δὲ μὴ οὐσιωδῶς καὶ xa αὑτὸ ἀλλ᾿ ὡς συμβεβηχότα ὡς ἐν ὑποχει- 

f be ~ x ¥. vv 5 5 , \ ~ , ~ ς ΄ 

μένῳ αὐτῷ τὸ εἶναι ἔχει, οὐχ ἀνάγχη χαὶ τᾷ Κορίσχῳ ταῦτα ὑπᾶρχειν. 
4 

~ 

οἷον τῷ βροτῷ τῷ κχατηγορουμένῳ πολλὰ συμβέβηχε, τὸ δισύλλαβον εἶναι, 

τὸ ἕτερον Κορίσχου, τὸ εἶδος ζῴου, τὸ ἔμψυχον, τὸ αἰσϑητικόν. οὐχ 
ἀνάγχη οὖν ταῦτα πάντα, ἐπειδὴ τῷ χατηγορουμένῳ συμβέβηχε, χαὶ xa? 

25 οὗ χατηγορεῖται ὑπάρχειν" οὐ γὰρ “doa χατὰ τοῦ χατηγορουμένου λέγεται, 
ταῦτα πάντα χαὶ χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ῥηϑήσεται᾽᾽, ὡς ἐν ταῖς Κατηγο- 
ρίαις ἐμάϑομεν. τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν γενῶν χαὶ εἰδῶν. ὅσα μὲν γὰρ 

ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ γένους ἐστὶ συμπληροῦντα αὐτοῦ τὸ εἶναι, ταῦτα ἀνάγχη 
ual τῷ εἴδει ὑπάρχειν, ἐπειδὴ τὰ γένη συνωνύμως τῶν εἰδῶν χατηγο- 

80 ρεῖται. ὅσα δὲ συμβέβηχε τῷ γένει, οὐ πάντως ταῦτα χαὶ ἑχάστῳ τῶν 

αὐτοῦ | εἰδῶν ἀνάγχη συμβεβηχέναι: συμβεβηκέναι γὰρ τῷ γένει λέγεται f. 14: 
χαὶ ὅσα ἕνί τινι εἴδει τῶν ἐν τῷ γένει συμβέβηχεν ἣ χαὶ ἐν τῇ οὐσία 
ἐστὶν αὐτοῦ" οἷον τῷ ζῴῳ συμβέβηχε τὸ λευχόν, ἐπεὶ ὃ χύχνος ζῷον ὧν 
λευχός ἐστι’ τὰ δὴ οὕτω συμβεβηχέναι λεγόμενα τῷ γένει οὐχ ἀνάγχη 

35 χαὶ τῷ εἴδει συμβεβηχέναι. ἢ μᾶλλον τὸ ἐπεὶ γὰρ τῷ αὐτῷ πολλὰ 
συμβέβηχεν, οὐχ ἀνάγχη πᾶσι τοῖς χατηγορουμένοις χαὶ xad 

οὗ χατηγορεῖται τοιοῦτόν ἐστιν: συμβέβηχε τῷ Σωχράτει ἀνθρώπῳ 

9. συγχρινόμενον μόνον I: inv. ord. ἃ 4 χορίσχος prius corr. I post xoptoxos 

alt. add. dpa a 7 xat scripsi: ὡς al: ὡς xat Vv 13 tH A 14 ἄνϑρωπον 
(i. 6. dvov) scripsi cf. vs. 15 et p. 39,24: αὐτὸν aAl 19 post yap add. tots a 

20 συμβεβηχότι a! ὡς alt. om. A: χαὶ ὡς fort. recte v 21 αὐτῶν A 24 post 

ἐπειδὴ expunxit χαὶ 1 20. 27 ὡς --- ἐμάϑομεν om. A ἐν tats Kat.] «3 Ρ. 19] 

ef. c.5 p. 2427sq. 27 post αὐτὸ add. δὲ A 28 συμπληρῤοῦνται 1 30 γὰρ 

τῷ om. A 36 πᾶσα A 37 σωχράτη I 
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y " \ 3 ~ " ~ ‘ ΄ ΄ 5 , ἧς ~ , ao 

εἶναι" ἐπεὶ οὖν τῷ αὐτᾷ πολλὰ ὑπάρχει, οὐχ ἀνάγχη ταῦτα πάντα, ὅσα 
πᾶσι τοῖς χατηγορουμένοις ἕπεται (τοῦτο γὰρ λείπει), χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ 

ἕπεσϑαι" τοῦτο γὰρ εἶπε xat οὗ χατηγορεῖται" οὐ γὰρ ὅσα ὑπάρχει τῷ 
ζῴῳ χαὶ τῷ λογικῷ, ταῦτα χαὶ τῷ Σωχράτει ὑπάρχει: οὔτε γὰρ 6 Σω- 

χράτης διαφορά ἐστιν, ἐπξιδὴ τὸ λογιχὸν τὸ χατὰ τοῦ Σωχράτους λεγόμενον, 

οὔτε δισύλλαβον, διότι χαὶ τὸ ζῷον δισύλλαβον. ὡσαύτως δὲ οὐχί, εἰ 
΄ , ~ £ ¢ v ~ Ἁ Μ΄ Ὁ ys \ σ > 

ὑπάρχει τῷ Koptoxm 6 ἄνθρωπος, τῷ δὲ ἀνθρώπῳ τὸ ἕτερον εἶνα! 

Κορίσχου, χαὶ τῷ Κορίσκῳ τὸ ἕτερον εἶναι Koptcxov ὑπάρξει, ὅτι τῷ ἀν- 
ϑρώπῳ τὸ ἕτερον εἶναι Κορίσχου κατὰ συμβεβηχός ἐστιν. εἰ δὲ τὸν ἄν- 
ϑρωπον συμβεβηχέναι τῷ Σωχράτει εἴπομεν, χαταχρηστιχώτερον τοῦτο 
λέλεχται ἀντὶ τοῦ ὑπάρχειν χαὶ χαταγορεῖσϑαι αὐτοῦ: ἄλλως τε δὲ χαὶ 

αὐτὸς ὁ ᾿Δριστοτέλης ἐν τῇ τῶν πρός τι διδασχαλίᾳ χατὰ συμβεβηχὸς τὸν 

Σωχράτην ἄνϑρωπον εἶναί φησιν. ἣ μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια 
΄ὔ lA 7 \ 9\ \ / 5 \ \ ¢ [4 σ 

τοιαύτη τίς ἐστι. χατὰ δὲ τὴν λέξιν εἰ μὲν τὸ ὁ Κορίσχος ἕτερον 
ἀνϑρώπου ὡς ἴσον ληφϑείη τῷ ‘6 ἀἄνϑρωπος ἕτερον Κορίσχου᾽ (σύνηϑες 

δέ ἐστι τῷ ᾿Αριστοτέλει τοῦτο ποιεῖν χαὶ πολλαῖς τοιαύταις ἑρμηνείαις 
Cm / 2 Ἁ [4 \ ἊΨ Ἃ ΄ / s ~ χρῆσϑαι), σαφές ἐστι τὸ λεγόμενον. χαὶ εἴη ἂν 7 μείζων πρότασις τοῦ 

παραλογισμοῦ αὕτη, τὸ δὲ ἔστι γὰρ ἄνϑρωπος ἣ ἐλάττων, ὡς γίνεσϑαι 

τὸν συλλογισμὸν ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως: ὃ Κορίσχος ἄνϑρωπος, ὃ 

ἄνϑρωπος ἕτερος Κορίσχου, ὃ Κορίσχος ἄρα αὐτὸς ἑαυτοῦ ἕτερος. 
εἰ δὲ μὴ οὕτω τὸ χωρίον μεταληφϑὲν ἑρμηνευϑείη, GAN ὥσπερ χεῖται ἐν 

τῷ ἐδαφίῳ γεγραμμένον ληφϑείη, δύο συλλογισμοὺς ἐντεῦϑεν μανθάνομεν, 
παριστῶντος τοῦ μὲν ἑνὸς τὸν Κορίσχον οὐχ ἄνθρωπον, τοῦ δὲ ἑτέρου τὸν 

Κορίσχον ἕτερον ἀνθρώπου. λέγοι δ᾽ ἂν χαὶ ἑχατέρου μόνας τὰς ἥττους 
προτάσεις. χαὶ ἔστι τὸ μὲν ὁ Κορίσκος ἕτερος ἀνϑρώπου πρότασις τοῦ 

7, ~ ΄ Υ͂ σ 2 \ \ σ > 

τοιούτου συλλογισμοῦ: 6 Koptoxos ἕτερος ἀνθρώπου: τὸ δὲ ἕτερον ἀν- 

ϑρώπου οὐχ ἄνϑρωπος᾽ ὁ Κορίσχος ἄρα οὐχ ἄνϑρωπος. τὸ δὲ ἔστι γὰρ 
ἄνϑρωπος τοῦ ἑτέρου συλλογισμοῦ ἥττων πράτασις. ἔστι δὲ χαὶ αὐτὸς 

τοιοῦτος" ὁ Κορίσχος ἄνϑρωπος, ὁ ἄνϑρωπος ἕτερος Κορίσχου, 6 Κορίσχος 
ἄρα ἕτερος ἀνϑρώπου. ὅμοιον τούτοις χαὶ τὸ ἐφεξῆς παράδειγμα, πλὴν 
> V stl oS ΄ ε ΄ Tee Las \ \ a ee , ἐν τούτῳ χαὶ ἀμφότεραι at προτάσεις ἐλήφϑησαν: ἣ μὲν yap εἰ Σωχρά- 

τοὺς ἕτερος ἣ μείζων ἐστίν, ἢ ὃὲ ὃ δὲ Σωχράτης ἄνϑρωπος ἣ 
ἐλάττων. χαὶ ἔστι τοιοῦτον: ὁ Σωχράτης ἄνθρωπος, ὃ ἄνθρωπος ἕτερος 
Σωχράτους, ὁ Σωχράτης ἄρα ἕτερος Σωχράτους. τὸ δὲ λέγειν ἕτερον 

4 

9 

1 post εἶναι add. καταχρηστιχῶς δὲ λέγομεν τοῦτο συμβεβηκέναι" ἀντὶ γὰρ τοῦ ὑπάρχειν χαὶ 

χατηγορεῖσϑαι αὐτοῦ ληπτέον τὸ τοιοῦτον. ἢ καὶ αὐτὸς --- φησίν (12.13) A 2 πᾶσι om. A 

6 δὲ om. A οὐχ a 9 7 (ante et) al et δὲ --- φησιν (13) om. A ef. ad vs. 1 
11 λέγεται a 12 ἐν τῇ τῶν πρός τι διδ.1 immo Metaph. A 1 p. 981419. 20 14 ἕτερος 
A(uT) 15 ws om. A 6 om. A 16 τοῦτο ποιεῖν χαὶ om. A 17 γρᾶσϑαι A: 

χεχρῆσϑαι a ἂν om. al 18 δὲ AKQR: om. al yap ἐστὶν a 20 ἑαυτοῦ aA: 
αὑτοῦ 1 21 χωρίον alAI: χωρὶς a? 21. 22 ἐν τῶ βιβλίω, δύο συλλογισμοὶ γίνον- 
ται A 24 ἀνθρώπου scripsi: αὐτοῦ al οἵ, vs. 80 et p. 38,14 λέγει a ἑχατέρου a: 

ἑχατέρων 1 28 δὲ I: om. ἃ OL Εν εἰ ἃ 31. 32 σωχράτους ἃ Arist.: 
σωχράτης 1 32 δὲ alt. I Arist.: om. ἃ 34 post σωχράτους alt. intulit e p. 40,1. 2 

ὃ yap σωχράτης ἄνϑρωπος a” λέγων al 
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avipwrov ὡμολογηχέναι ταὐτόν ἐστι τῷ “ἕτερον Lwxpatous’s ὁ γὰρ 

Σωχράτης ἄνϑρωπος. προστίϑησι δὲ χαὶ τὴν αἰτίαν tod πόϑεν συμβαίνει: 
τὸν Σωχράτην ἕτερον ἑαυτοῦ εἶναι" διὰ γὰρ τὸ συμβεβηχέναι, φησίν, 

™- σ v ΕῚ ~ wv a ~ Vv ‘ 

ου ξτερον ξεφησεν, εἰναι τοῦτον ἄνϑρωπον. Ο τοιοῦτον cyst τὸν 

qn νοῦν: ἐπειδή, φησί, συμβέβηχε τοῦτον, δηλαδὴ τὸν Σωχράτην, ἄνϑρωπον 

εἶναι, οὗ δὴ Σωχράτους ἐν τῇ μείζονι προτάσει ἕτερον εἶναι τὸν ἄνϑρωπον 
εἶπε, τὸν χαϑόλου δηλονότι. 

p. 166037 Οἱ δὲ παρὰ τὸ ἁπλῶς τόδε ἢ πῇ λέγεσϑαι χαὶ μὴ 

χυρίως. 

UA κι a 3 Ὰ ~ =) \ ~ f , 

10 Δεύτερος οὗτος τρόπος ἐστὶ τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων. 
γίνονται 6& χαὶ ἐχ τούτου ot παραλογισμοί, ὅταν τὰ πῇ, ἤγουν ἡνωμένως 
xa! ἅμα xatyyopobueva τινος, ὡς ἁπλῶς τις, τουτέστιν ἰδίᾳ χαὶ χωρὶς 

χατηγορούμενα λήψαιτο, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν. τῶν γὰρ χατηγορουμένων ὅσα 
μὲν χατὰ συμβεβηχὸς τῶν ὑποχειμένων χατηγορεῖται, ὡς ἐν τῷ [Περὶ Eouy- 

/ Ὁ σὰς > Pee 4 5 J =a \ \ \ | / ~ 

15 νείας δέδειχται, οἷον τοῦ avdpwrov τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μου σιχόν, ταῦτα f. 14v 

ὺ δυνατὸν χαὶ διῃρημένως χαὶ συνημμένως χατηγορεῖσϑαι, ἐπεὶ συμβεβή- οὐ δυνατὸν χαὶ διῃρημένως ἡμμένως χατηγορ . ἐπεὶ συμβεβή 

χασιν ἄμφω τῷ αὐτῷ: διὰ τοῦτο οὐδὲ ὃ σχυτεὺς ἀπλῶς ἀγαϑός, διότι 
᾿ \ \ πων ee νω Ψ ~ > aS 5 χατὰ συμβεβηχὸς τὸ ᾿ἀγαϑός᾽ τοῦ σχυτέως χατηγορεῖται. εἰ δέ γε ἄνεπι- 

σφαλῇ τις τὴν χατηγορίαν ποιήσασϑαι βούλοιτο, τὰ οὐσιωδῶς χατηγορού- 
20 μενα τοῦ σχυτέως, τὸ ζῷον χαὶ τὸ δίπουν, ταῦτα δὴ ἰδίως χατηγορούμενα 

\ σ ~ V4 > ) o \ ¢ \ ΄, 

χαὶ ἅμα χατηγορῆσαι δύναται. GAA αὕτη μὲν ἣ χωρὶς γινομένη χατη- 
͵ , \ \ 7 / "4 Q 7/7 ς / 4 ia! 

γορία δυναμένη δὲ χαὶ ἅμα λέγεσϑαι. ἔστι δέ τις ἑτέρα χατηγορία, ἣ 
\ Xx 3 = ~ 7 oO \ ! A ¢ a) \ -ἅἝ ,ὔ 

χωρὶς μὲν ἀληϑῶς χατηγορηϑήσεται, ἅμα ὃὲ ψευδῶς, ὡς ἐπὶ τοῦ Σίμω- 

Vs’ χατὰ τούτου γὰρ χατηγορεῖται τὸ μὲν ᾿σχυτεύς᾽ χατὰ τέχνην, τὸ δὲ 

25 ' ἀγαϑός᾽ χατὰ τὴν διαγωγὴν χαὶ τὴν ἐν ἤϑεσιν εὐτροπίαν τοιοῦτος γὰρ ἣν 

ὃ σχυτεὺς ἐχεῖνος ὁ τῷ Σωχράτει συγγεγονώς, τὴν μὲν σχυτιχὴν οὐ πάνυ 

τι διαχριβωσάμενος, τὴν δὲ ἕξιν τῆς ψυχῆς ἀγαϑός. τὰ γοῦν ἰδίᾳ τούτου 

χαταγορούμενα, τὸ “ σχυτεύς᾽ χαὶ ᾿ ἀγαϑός᾽, οὐ δύναται χαὶ ὁμοῦ χατ᾽ αὐτοῦ 
pas ~ ᾿Ξ ae Α \ ied ΄ Ν ‘ ne c ! <e 

λεχϑηναι: εἰ γὰρ Gua χατηγορήσομεν, παραλογισμὸν ποιήσομεν ὡς ψευδό 
bs ᾿ > SZ ead ἊΣ 96 e ia ὃὲ ἈΠ > 9a 20th 

30 μένοι" οἷον Σίμων σχυτεὺς ayatlos, ὃ ἀγαϑὸς σχυτεὺς ἀγαϑῶν πεδίλων 
a ’ὔ ¢ / wv > ~ ant Ὁ 4 al 7 A 

δημιουργός, ὃ Σίμων apa ἀγαϑῶν πεδίλων δημιουργός. ἐψεύσμεϑα τούνυν, 

ὅτι ὃ Σίμων σχυτεὺς μὲν ἣν τὴν τέχνην, ἀγαϑὸς δὲ χατὰ τοὺς τρόπους" 

τὰ γὰρ ἁπλῶς χατηγορούμενα τοῦ σχυτέως ἅμα χατηγορούμενα. τὴν ἀπάτην 

ἐποίησαν. πάλιν πρόχειται ἄνϑρωπος τεϑνεώς: διτταὶ φέρονται χαὶ χατὰ 

2 πόϑεν aA: πόϑου I συμβαίνειν a 4 ἕτερον ἔφησεν aAl(uT): inv. ord. Arist. 
post τοῦτον add. εἶναι Arist. τὸν om. A 6 ἐν ty al: ἐπὶ A τὸν al: τοῦ- 
tov A 10 τρόπος οὗτος a 11. 12 ἤγουν ta ἅμα zat ἡνωμένως τινῶν χατηγορού- 
peva ἁπλῶς ὁ σοφιστὴς, ἤγουν ἰδίως χαὶ A 13 ἔλαβε A 14 ἐν τῷ Περὶ épy.] ὁ. 11 

Ρ. 20091 sq. 15 οἷον --- μουσικόν om. A 19 post ποιήσασθαι repetit τίς a 20 post 

δίπουν add. χατηγορήσει V 21 χατηγορῆσαι 1: κατηγορεῖσϑαι a 22 δυνάμενος al 

24 τούτου yap 1: inv. ord. a 29 χατηγορήσομεν a: χατηγορήσειε I o4 χαὶ a: om. I 
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τούτου xatyyoptat, ἥ τε ᾿ ἄνϑρωπος᾽ χαὶ ἢ ‘vexpos’’ ἀλλὰ συνημμένως μὲν 
τὰ δύο ταῦτα ὀνόματα χατηγορῆσαι τοῦ ποχειμένου ἀνθρώπου νεχροῦ 
ἀνεπισφαλές, οὐ μὴν χαὶ διῃρημένως. αὕτη πάλιν ἄλλη τίς ἐστι χατηγορία 

ἢ χατηϊοροῦσα χατά τινός τινα ἅμα μὲν ἀληϑῶς χωρὶς 62 ψευδῶς. χαὶ 
πάλιν χατὰ τῆς λιϑίνης χειρὸς ὁμοῦ μὲν χατηγορῆσαι χαὶ τὸ λιϑίνην χαὶ 

χεῖρα ἀληϑές, διῃρημένως δ᾽ οὔ. ἐχ τῶν χατηγοριῶν οὖν τούτων οἵ 
παραλογισμοὶ οἱ παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς γίνονται, ὡς οὐ δεῖ γινομένων 

τῶν συμπλοχῶν: οὔτε γὰρ πάντα τὰ ἅμα χατηγορούμενα χαὶ ἰδίᾳ χατο- 
~ YY \ δὼ" \ leg > ) > - \ leg \ INS 

yopettat, οὔτε τὰ ἰδίᾳ xual ἅμα, GAA ἐχεῖνα χαὶ dua ual ἰδίᾳ χατηγο- 

ρεῖσϑαι δύναται ὅσα οὐσιωδῶς χατηγορεῖταί τινος. ὅτι δὲ ἁπλῶς λέγεται 
\ \ 7 a δι \ Φ w \ 2 ~ \ e att τὰ χωρὶς χατηγορούμενα, πῇ δὲ τὰ ὁμοῦ, χαὶ ἐν τῷ Llept ἑρμηνείας 

περὶ τὸ τέλος τοῦ τρίτου τμήματος δέδειχται, ἐν οἷς φησιν “᾿ὥστε ἐν 

ὅσαις χατηγορίαις μήτε ἐναντιότης ἔνεστιν, ἐὰν λόγοι ἀντ᾽ ὀνομάτων 
-- λέγωνται χαὶ χαϑ᾽ ἑἕαυτὰ χατηγορῆται χαὶ μὴ χατὰ συμβεβηχός, ἐπ 

4 \ \ \ Cs ἃ. a δια V4 > > ~ }} , \ cc ¢€ -Φ 2) ΑΝ τούτων τὸ τὶ χαὶ ἁπλῶς ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν. λέγει γὰρ ᾿ ἁπλῶς τὰ 

χωρὶς κατηγορούμενα, tL” δὲ τὰ ὁμοῦ: οἷον ὃ Σίμων σχυτεύς ἐστιν ἁπλῶς, 
δμοίως χαὶ τὸ “ὁ Σίμων ἀγαϑός ἐστιν᾽" τὶ δέ, ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ ὁμοῦ, 

* (ΟΦ ΄ \ > V4 > ? > 4 ὧι \ a! ~ \ , aS 

τὸ “ὁ Σίμων σχυτεὺς ἀγαϑός ἐστιν᾽. ὀνομάζει ὃὲ τὶ ἢ TH τὴν σύνϑετον 

χατηγορίαν, ὅτι χαὶ τὸ τὶ μεριχόν ἐστι χαὶ πᾶσα σύνϑεσις μεριχή. xal διότι 

ἢ σύνϑετος χατηγορία μεριχώτερόν ἐστι δηλωτιχόν: τὸ γὰρ ζῷον λογιχὸν 

χαϑολιχώτερόν ἐστι τοῦ ‘Cov λογιχὸν ϑνητόν᾽. ὥσπερ χαὶ τὸ ζῷον λογιχὸν ' | ’ ι ἱ 

μεριχώτερον τοῦ ζῴου. παρὰ τὸ πῇ οὖν, φησί, χαὶ ἁπλῶς εἰσι παρα- 
7 σ \ > £ ae \ ΄ ~ τ , Go ~ 

λογισμοί, ὅταν TO ἐν μέρει, τουτέστι TO ὁμοῦ λεγόμενον, ληφὺῃ 

ὡς ἁπλῶς, τουτέστι χωρὶς δυνάμενον λέγεσϑαι. οἷον χατὰ tod ᾿ Θμήρου 

λέγεται συνημμένως τὸ εἶναι ποιητήν" εἰ γοῦν τις ἰδίᾳ λαβὼν τὸ εἶναι χατη- 

γορήσει τοῦ “Ὁμήρου χαὶ εἴπῃ “Ὅμηρος got’, ψεύδεται: πάλαι γὰρ 
“ΝΆ ΄ ΄ ¢ ~ ΄ 

τέϑνηχεν: εἰ δ᾽ εἴπῃ “6 “Ὅμηρος ποιητής ἐστιν᾽ ἠλήϑευχε, τὸ ὁμοῦ λεγό- 

ϑενον εἰς τὸ ἁπλῶς μὴ λαβών. τοιαύτη τίς ἐστι χαὶ ἢ περὶ τοῦ δοξαστοῦ 
΄ 

τοῦ σοφίσματος ἀγωγή᾽ λέγει γὰρ ὃ σοφιστής οὐχὶ 6 τραγέλαφος μὴ ὄν 

41 

ἐστιν; οὐχὶ ὁ τραγέλαφος δοξαστόν ἐστι; τὸ μὴ ὃν | ἄρα ἔστιν. ὃ f. 15 
συλλογισμὸς ἐν τρίτῳ σχήματι. τὸ σόφισμα δὲ παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς" 

οὐ yap, εἰ χωρὶς μὲν ὃ τραγέλαφος χαὶ μὴ ὃν εἶναι λέγεται χαὶ δοξαστόν, 

ἤδη χαὶ ἔστιν. οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστι τὸ εἶναί τι χαὶ ἁπλῶς εἶναι. χαὶ γάρ, 

ὃ χαὶ [τ δ᾽ ἔτι a 6 ἀληϑές scripsi: ἀληϑῶς al 11 ἐν τῷ [Περὶ ἑρμ.] ec. 

p. 21a29—32 13 ἔνεστιν aA Arist.: ἐστίν I(e) 14 λέγονται a ἑαυτὰ aA Arist. : 
αὑτὰ L(f n) χατηγορεῖται a 15 ἀληϑές ἐστιν Al: ἔσται ἀληϑὲς a: iny. ord. Arist 

16 τί alA, supra πῇ scriptum 1: τί πῇ δὲ a? 17 τί δέ ΑἹ (τί supra πῇ scriptum 

11 

is 

my al: cl τῇδέ: a? 20 δηλωτιχή A 22 tod ζώου μεριχώτερον A 23 ὁμοῦ 

λεγόμενον aKQR: ὁμολογούμενον 1 post λεγόμενον add. ἤγουν ἅμα χαὶ ἡνωμένως χατὰ 
τινὸς ὑποχειμένου ἃ 24 δυνάμενον QR: δυναμένου K: ἀνὰ μέρος ἃ: ἀναμένως (sic) | 

20. 26 χατηγορήσει Al: χατηγορῇ a 26 (6) Gp. conicio 27 6 om. A 
28 τὸ aA: τὰ 1 34 εἴρηται 1: εἴρηχεν a 
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\ \ \ Ἃ Ὰ Ἃ » f Vv \ \ + \ 

παραλογισμὸν τὸν TO ὃν μὴ ὃν εἶναι λέγοντα. ἔστι δὲ χαὶ οὗτος παρὰ 

τὸ πῇ ual ἁπλῶς: τὸ γὰρ τὶ μὴ Ov ual ἁπλῶς φησιν εἶναι μὴ ὄν. ἔστι 
δὲ χαὶ οὗτος ὃ συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ σχήματι" οὐχὶ τὸ ὃν ἕτερόν ἐστιν 

ἀνθρώπου; οὐχὶ χαὶ ἵππου χαὶ βοὸς χαὶ οὐρανοῦ χαὶ γῆς χαὶ ἁπλῶς πάν- 
5 τῶν τῶν ὄντων; ναί: τὸ ἕτερον τῶν ὄντων μὴ ὄν: τὸ ὃν ἄρα μὴ ὄν. 

λύει οὖν τοὺς τοιούτους παραλογισμοὺς διὰ τοῦ ἐπαγομένου: οὐ γάρ, εἰ 

py ἐστι τὸ ὃν τὶ ὄν, οἷον ἄνϑρωπος ἢ ἵππος ἢ βοῦς, χαὶ ἁπλῶς μὴ ὄν 

ἐστιν. χαὶ πόϑεν γοῦν ἣ ἀπάτη γίνεται; φήσειέ τις. διαλυόμενος δὲ χαὶ 

τοῦτο λέγει φαίνεσθαι ἔλεγχον διὰ τὸ δοχεῖν 7 μηδὲν F μιχρὸν δια- : | ais YX wii we ical onl ctrl 
10 φέρειν τὸ εἶναί τι τοῦ εἶναι ἁπλῶς: τὸ γὰρ τὶ προσχείμενον μιηδέν τι 

a ~ ἌΝ Cand Lf Ν > > \ 4 \ 2 \ ~ Ἁ 

πλέον δηλοῦν οἰόμεϑα τοῦ εἶναι. τὸ δ᾽ αὐτὸ γίνεσϑαι χαὶ ἐπὶ τοῦ μὴ 

εἶναί τι χαὶ ἐπὶ τοῦ μὴ εἶναι" τὸ γὰρ μὴ ὄν τι καὶ ἁπλῶς μὴ ὃν οἰόμεϑα. 

τοῦτο δ᾽ οὐχ ἔστιν’ οὐ γάρ, εἰ μὴ τόδε τί ἐστι, χαὶ ἁπλῶς οὐχ ἔστιν. 
ὁμοίως δέ, φησί, τούτοις ὁ παραλογισμὸς γίνεται, ὅταν τὸ TH λεγόμενον 

15 ὡς ἁπλῶς τις λαβὼν εἰς ἀντίφασιν περιαγάγῃ. οἷον εἴ τις ἔροιτο: τὸν τὰ 
Ὁ Me Ὰ nN 4 nn ἃ \ v sf / σ [4 ΄ 

δίχαια λέγοντα χρὴ χαταδιχάζειν ἣ τὸν τὰ ἄδιχα; τί δέ, ὅταν ὑβρισϑείς 

τις χαὶ τυφϑεὶς χαὶ χρημάτων ἀφαίρεσιν ὑπομείνας εἶτα προσελϑὼν τῷ 
~ \ 5 , A a lA 5 ἃ \ Vv ’ ἃ a ~ 

διχαστῇ χαὶ ἐλεεινολογούμενος λέγῃ ἃ πέπονθεν, οὐχὶ τὰ ἄδιχα λέγει; det 

ἄρα τὸν τοιοῦτον χαταδιχάζειν. παρὰ τὸ TY οὗτος ὃ παραλογιμός: οὐ 
ΓΑ 5 ~ wv , \ “πὶ ~ Vn ~ \ XN \ ~ > P gi 

20 yap, et πῇ ἄδιχα, λέγει καὶ ἁπλῶς ἄδιχα. τοιοῦτον xat τὸ περὶ τοῦ Αἰϑίο- 
‘ \ ~ \ x. + \ x 5. ἢ \ , \ Tos' τὸ γὰρ πῇ λευχὸν εἶναι, οἷον χατὰ τοὺς ὀδόντας, λαβὼν λέγει χαὶ 

ἁπλῶς εἶναι λευχόν. ἐπεὶ δέ ποτε οἱ ἐρωτώμενοι παρὰ τῶν σοφιστῶν 

στενοχωροῦνται περὶ THY ἀπόχρισιν, λέγει πῶς χαὶ τοῦτο γίνεται. φησὶ 
\ σ΄ ce ~ \ b) ΄ ξ , eG x τ 4 γὰρ ὅτι ἐπὶ τινῶν μὲν οὐ λανθάνει ὃ παραλογιζόμενος, ὅταν τὸ πῇ λεγό- 

25 βενον ὡς ἁπλῶς λεγόμενον λαμβάνῃ, ὡς ἐπὶ tod Αἰϑίοπος : ἐπὶ τὶ γὰρ 
ἊΝ ~ ς ΄ ~ Vv ~ Vv Ἁ Co 7 ΄ 

ovtos λευχοῦ ὡς ἁπλῶς ὄντος λευχοῦ ἔλαβε, χαὶ οὕτω διαλεξάμενος ὁ 

σοφιστὴς οἴεται συλλογιστικῶς περᾶναι τὸ τὸν Αἰϑίοπα εἶναι λευχὸν χαὶ οὐ 
λευχόν. ἐπὶ τινῶν μὲν οὖν, φησίν, οὐ λανθάνει" ἐπὶ τινῶν δὲ λανϑάνει 
πολλάχις, ἐφ᾽ ὅσων πῇ μὲν λέγεται χαὶ δοχεῖ χαὶ ἁπλῶς ἀχολουϑεῖν. 

80 τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ χἂν δόξειεν ἀχολουϑεῖν ἀντὶ τοῦ ᾿ πῇ μὲν λέγεται 
\ ~ \ \ Ὁ - 5 ry. 3 ς Bi “ ~ / A) χαὶ doxet xat τὸ ἁπλῶς ἀχολουϑεῖν͵, ὡς ἐπὶ τοῦδε τοῦ σοφίσματος" ap 

> / Χ Pp) N σ 2 - \ 5 ~~ > ~ Jas RA D.: , ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν ἅμα ἐπιορχεῖν xat evopxetv; οὐ δῆτα" τί δέ, ὃ ὀμόσας 
ἐπιορχήσειν χαὶ ἐπιορχήσας οὐχ εὔωρχησεν; ἐνδέχεται ἄρα τὸν αὐτὸν ἅμα 
ἐπιορχεῖν χαὶ εὐορχεῖν. ἐν πρώτῳ σχήματι τὸ τοιοῦτον σόφισμα ἐστι. 

35 παρὰ δὲ τὸ πῇ ὃ παραλογισμός ἐστιν’ οὐ γὰρ ὁ χατὰ τὶ μὲν εὐορχῶν χαὶ 
¢ ~ 5 ~ \ , Co >] c ~ 5 ~ 3 \ ~ 3 ΄ ἁπλῶς εὐορχεῖ: χαὶ λανθάνει ὅτι οὐχ ἁπλῶς εὐορχεῖ ἀλλὰ πῇ. ἐπί τε 

4 χαὶ (post οὐχὶ) om. A 5 post utrumque μὴ ὄν add. ἐστι A Ἢ λύει — παρα- 

λογισμοὺς] παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς καὶ οὗτος ὁ παραλογισμὸς γέγονε. καὶ λύει τοῦτον A 
7 ante χαὶ add. ἤδη A 10 προχείμενον at 15 περιαγάγη Al: περιάγη a 

16 τὸν τὰ ἄδιχα iterat A 17 post τυφϑεὶς repetit τίς I προελθὼν a! 18 λέγη 

A: λέγει al 20 et 23 περὶ aA: παρὰ I 28 οὖν om. A 29 μὲν πῆ A 

δοχεῖν a 30 γάρ om. A 39 ἐπιορχίζειν --- ἐπιορχίσας --- εὐόρχισεν a 35 δὲ A: 
Ν om. al οὐ yap Al: οὐδὲ a ante εὐορχῶν add, ὁ a 
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te ΄ 4 \ 4 ~ \ ~ \ μι - ‘ \ ~ \ ς- -Ὁ 

οὖν τούτων λανθάνει τὸ ἁπλῶς χαὶ πῇ, χαὶ δοχεῖ χαὶ τὸ πῇ xual ἁπλῶς 

λέγεσϑαι χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων ἐν ὅσοις μὴ ῥάδιον ϑεωρῆσαι ποτέρως τὸ πρᾶγμα 
χρὴ καλεῖν: οἷον τὴν ἀνδρείαν λέγομεν χαλὸν διὰ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὴν 

ἀρετήν, χαχὸν δὲ διὰ τὰ ἐν πολέμῳ τραύματα χαὶ τὰς σφαγάς" ποτέρως 
- / ec ty ~ ‘ ~ 

5 οὖν χρὴ χαλεῖν αὐτήν, χαλὴν ἢ χακήν, οὐ ῥάδιον εἰπεῖν. χαὶ ἐπὶ τῶν 

τοιούτων τοίνυν λανθάνει πολλάχις ἐν ὅσοις ὁμοίως ὑπάρχει τὰ ἀντιχεί- 
weve, ὡς εἴρηται ἐπὶ τῆς ἀνδρείας. ὁμοίως γάρ ἐστιν ἐν αὐτῇ τὸ χαλὸν 

Α \ / = \ \ 5 \ ~ , -_ / a \ \ \ 7 

χαὶ τὸ χαχόν. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ tod ὀφθαλμοῦ: τούτου γὰρ τὸ μὲν ἥμισυ 

λευχόν, τὸ δὲ ἥμισυ οὐ τοιοῦτον. οὐχ ἐπὶ τούτων δὲ μόνων γίνεται 
\ \ 4 bl \ \ FF ¥ : or 5 ~ ¢ ef 

10 σαφὲς τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ χαὶ ap οὗ φησιν αὐτὸς ἀλλαχοῦ ὑποδείγματος" 

ὅταν γάρ τι μέγεϑος εἴη τῷ μὲν | πλάτει δίπηχυ τῷ ὃὲ μήχει τετρά- f. 15v 

ζόμεϑα ἣ ἄμφω δοῦναι χαὶ εἰπεῖν χαὶ δίπηχυ χαὶ τετράπηχυ, χαὶ οὐ ὃια- 

15 λεχτιχῶς ἀποχρινόμεϑα: χαὶ τὸ ναὶ γάρ φαμεν χαὶ τὸ οὔ: 7 γοῦν χαὶ 

ἄμφω ἐπὶ τοῦ τοιούτου δοχεῖ διδόναι ἢ μηδέτερον. 

Ρ. 167221 Οἱ δὲ παρὰ τὸ μὴ διωρίσϑαι τί ἐστι συλλογισμός. 

ς / 4 ~ > ᾿ς ~ 4 ΄ > \ ΄ \ 

Ὁ τρίτος τρόπος τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων ἐστὶν 6 παρὰ 
Η ὅς κ᾿ " ΄ a a ΄ σ ε DA ΄ ΄ 

τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν λεγόμενος, ὃς οὕτω λέγεται, ὅτι ὁ εἰδὼς τί ποτέ 

20 ἐστιν ἔλεγχος οὐ περιπεσεῖται τῷ τοιούτῳ σοφίσματι. ἔλεγχος γάρ ἐστι 
τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς καὶ ἑξῆς ὅσα ἄλλα ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ἐλέγχου 
χεῖνται: ὁ δὲ χατασοφισϑεὶς παρά τινος διά τι τῶν ἐν τῷ ἐλέγχῳ 

χειμένων τῷ χυρίως, οὗ bx ἠλέγχϑη. ὅταν δέ τις ἐλεγχϑείη τοῦ αὐτοῦ ειυένων τῷ χυρίως, οὗτος οὐχ ἠλέγχϑη. ὅταν δέ τις ἐλεγχϑείη τοῦ αὐτοῦ 
χαὶ ἑνὸς ὀνόματος ληφϑέντος χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν περὶ τοῦ ἀλη- 

25 ϑῶς χαὶ χυρίως ἐλέγχου διοριζομένων, τότε δῆτα χαὶ ἐλέγχεσθαι λέγοιτ᾽ 
ἂν χαὶ εἰς ἀντίφασιν περιάγεσϑαι. γίνονται δὲ οἱ παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου 

ἄγνοιαν παραλογισμοὶ παρὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ λόγου, τουτέστι τοῦ 
δρισμοῦ τοῦ ἐλέγχου: 6 γὰρ παρά τι τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ἐλέγχου 

σοφιζόμενος, ὡς εἰρήχαμεν, παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν παραλογίζεσϑαι 
nn \ \ \ v ! ~ / ~ ~ σ Ἁ 

80 λέγεται. ἣ τὸ παρὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ λόγου τοῦτο δηλοῖ, ὅτι παρὰ 

τὴν ἔλλειψιν τοῦ συλλογισμοῦ. ἐπεὶ γὰρ χαὶ ὃ ἔλεγχος ὡς συλλογισμός τίς 

ἐστι, χαὶ ὥσπερ ὃ συλλογισμὸς ἐχ τῶν χειμένων ὀφείλει: συνάγειν τὸ συμ- 
πέρασμα μὴ ὁμωνύμου τινὸς λαμβανομένου μὴ συναριϑμουμένου τοῦ 

De 

1 τούτων ΑΙ: τούτοις a 2 post ἐχείνων add. χαὶ ἃ πότερον ἃ 3 χρὴ 
supra δεῖ scriptum 1 λαβεῖν A ἀνδρίαν A post λέγομεν add. χαὶ al: 
om. A 5 λαβεῖν A 7 avoplas A ὁμοίως A: ὁμοία al 8 τὸ prius A: 

om. al 10 ἀλλαχοῦ] ef. p. 167232. 33 12 ἐστιν om. A 14 post τετράπηχυ 

add. ὅτε A 18 6 prius al: om. A 19 tod ἐλέγχου AQR et om. τοῦ K: 
om. al 22 τὶ A: te I: τινος a 22. 23 ἐν τῶ χυρίως ἐλέγχω κειμένων A 

24 περὶ ἃ: παρὰ ΑΙ 24.25 ἀληϑοῦς a 26 παράγεσϑαι A 29 εἰρήχαμεν a: 
29 εἰρήχειμεν I: εἴρηται A 31 ὡς Al: om. a 32 ὅπερ A 
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5 5 ~ ied \ ‘e Vv Vv 5 , 5 \ ~ / ~ 

ἐξ ἀρχῆς, οὕτως χαὶ ὃ ἔλεγχος ἔχειν ὀφείλει. ἀλλὰ δεῖ πρότερον πᾶσαν 

τὴν λέξιν ϑέντας τὰ περὶ τοῦ δρισμοῦ τοῦ ἐλέγχου χατὰ λέξιν χατασχο- 
- γ RS > ΄ ~ 5 ~ ae ae, > \ ΄ 

πῆσαι. ἐλεγχός ἐστιν ἀντίφασις τοῦ αὐτοῦ χαὶ Evoc. εἰ γὰρ μέλλο- 
2 / \ c ~ iS ΄ ΄ , 

μεν ἐλέγξαι τὸν ἡμῖν προσδιαλεγόμενον παρὰ τὸ εἰχὸς ἐνιστάμενον, ὀφεί- 

5 λομεν αὐτὸν ἑαυτῷ μαχόμενον ἀπελέγχειν χαὶ τὰ ἐναντία ἀποφαινόμενον" 
τοῦτο γὰρ χαὶ ἀντίφασις λέγεται, ὅταν περὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς τὰ ἐναντία 

fi 5 ἃ v Ἀ v a 5 \ [4 ΄ \ s 

λέγῃ τις, οὐ περὶ ἄλλου xat ἄλλου: et yap φαίημεν Ilhatwva μὲν δια- 

λέγεσϑαι Σωχράτην δὲ μή, οὐδὲν ἐναντίον ἔσται. διὰ τοῦτο εἰπὼν ἀντί- 
φασιν ἐπήγαγε τοῦ αὐτοῦ χαὶ Evds οὐ γὰρ περὶ ἄλλου φησὶ πειρᾶσϑαι 

10 προσάγειν τῷ προσδιαλ ἔγῳ τὸν ἔλεγχον (οὐ γὰρ ἔλεγχος τοῦτο) ἀλλὰ ροσαγ δ. ΠΡΟ ea a ata a cy ae OEP) λα χθρΎ ray 
περὶ ἑνὸς xat τοῦ αὐτοῦ. ὁμοίως τούτῳ χαὶ ὃ λέγων πάντα ἄγγελον aya- 

Dov χαὶ οὐδένα δαίμονα ἀγαϑὸν οὐχ ἐλέγχει τὸν λέγοντα τὰς ἐναντίας 
προτάσεις ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης συμψεύδεσϑαι: οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
¢ / o | ) > ? vs \ Ὑ' \ / , Qa \ 

ὑποχειμένου ἀλλ ἐπ᾿ ἄλλου xat ἄλλου τὸν λόγον συνεπεράνατο: det δὲ 
νι > Cu Χ - 5 ΄« > > \ \ a Vv - 5 / Ά 4 15 ἐφ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ. εἶτα ἐπεὶ πολλὰ ἕν ὄντα τῷ ὀνόματι τὴν φύσιν 

΄ Ἐ , ς \ ς 5 Ps \ 9 ΄ > \ , 

διάφορα τυγχάνει, ὡς TA δμώνυμα, ἐπήνεγχε μὴ ὀνόματος ἀλλὰ πραγ- 

ματος, οἷον μὴ ὀνόματος μόνον ἀλλὰ χαὶ πράγματος: οὐ γὰρ μόνον τὸ 

ὄνομα ἕν εἶναι δεῖ, ἀλλὰ χαὶ τὸ σημαινόμενον πρᾶγμα ἕν: τὸ γὰρ μὴ 

ὀνόματος ἀντὶ τοῦ “μὴ μόνον ὀνόματος᾽ τέϑειχεν. εἰ γὰρ ἕν ὄνομα ἢ 

20 πολύσημον δέ, χαὶ οὕτω τἀναντία λέγων τις οὐ διαψεύδεται“ οἷον χύων 
¢ ~ , 5 ¢ ~ > \ \ ὝὟ ῇ IF we / “4 

ὑλαχτεῖ, χύων οὐχ ὑλαχτεῖ. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον ἐξ ὁμωνυμίας συμβαίνει 

τινὰ τὰ ἐναντία λέγοντα μὴ διαψεύδεσϑαι ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ συνωνυμίας (ἔστι 

γάρ τινα τἀναντία λέγειν χαὶ ἀληϑεύειν: οἷον ζῷον περιπατεῖ, ζῷον οὐ 

περιπατεῖ: ἐνδέχεται γὰρ τινὰ μὲν περιπατεῖν τινὰ δὲ μή), ἐπήγαγε χαὶ 

25 ὀνόματος μὴ συνωνύμου ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς μήτε ὁμωνύμου 
UATE συνωνύμου. xax τῶν δοϑέντων ἐξ ἀνάγκης. ἔστιν ὅμοιον τοῦτο 
τῷ ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ λεγομένῳ τῷ “ex τῶν χειμένων 

ἐξ ἀνάγκης“ εἰ γάρ τις πειρᾶται ἐλέγχειν τὸν προσδιαλεγόμενον «ἢ ἐξ ὧν 

αὐτὸς ὃ προσδιαλεγόμενος δίδωσιν, οὐ λεχϑήσεται οὗτος ἐλέγχειν. μὴ 

80 συναριϑμουμένου δέ, φησίν, τοῦ ἐν ἀρχῇ, τουτέστι μὴ λαμβανομένου 

τοῦ ζητουμένου εἰς τὸν λόγον τῆς ἀποδείξεως. οὐ γὰρ δι᾿ ἑαυτοῦ χρὴ 
δείχνυσϑαι τὸ μὴ δι᾿ ἑαυτοῦ δῆλον, ὅτι μηδὲ ἔλεγχος τὸ τοιοῦτον. | 
y \ \ ~ σ ς la o rd 5. 457 ~ y Q~ 
ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον, ὅταν ὃ μέσος ὅρος ὁ αὐτός τινι THY ἄχρων ληφϑῇ, f. 16r 

μετωνομασμένος μέντοι χαὶ ἄλλως χατὰ THY προφορὰν ἐχφερόμενος" 

35 ζητουμένου γὰρ τοῦ εἰ adavatos ἣ ψυχή, τὸ οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἣ ψυχὴ 

1 ἔχειν ὀφείλει AI: inv. ord. ἃ 6 χαὶ prius supra lineam [! 7 λέγη A: λέγοι al 
8 ἔσται I: ἐστὶν a 9 an ἄλλου {(χαὶ ἄλλου, cf. vs. 7. 14 et 45,14. 17 sq. 18 εἶναι 

δεῖ Al: inv. ord. a 19. 20 et γὰρ --- διαψεύδεται om. a! 20 ta ἐναντία a? δια- 

ψεύσεται A 21. 22 ΓΝ πωράνουν, I ἐξ ὁμιωνυμίας post συμβαίνει τινὰ collocat A 

22 τινὰ om. ἃ 23 τὰ ἐναντία A 27 ἁπλῶς Al: ἁπλοῦ a λεγομένῳ] ὦ 
corr., ut videtur, alia manu 1 éx τῶν χτλ.] cf. Anal. Pr. I 1 p.24b19, Top.I1 

p- 100226 28 πειρᾶται A: πειρᾶτο I: πειρῶ a: fort. πειρῷτο 29 λεχϑήσεται A: 
ληφϑήσεται al 34 μετωνομαζομένου a! oo post ἀϑάνατος add. ἐστὶν A 
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5 ΄ Wien 4 \ 4 2 - 4 ᾽ν 9393/0./ oS. 

ἀϑάνατος, ual ἑτέραν σὺν ταύτῃ ἐπαγαγεῖν πρότασιν χομιδῇ ἠλίϑιόν ἐστιν. 
6 γοῦν τὸ ἐν ἀρχῇ βουλόμενος παραλαμβάνειν μεταλαμβάνει εἰς ἕτερον 0 γοὺν TO εν apy ἥ 0 af. ς i » LVS με ΝΑΙ My WIS cls eto’ 

ἰσοδύναμον ὄνομα τῷ ζητουμένῳ χαὶ οὕτως ποιεῖται τὸν παραλογισμόν" 

οἷον st τις ἔροιτο πότερον ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος 7 οὔ, τοῦ 62 ἀποχρινομένου 
5 ἀπαρνησαμένου τὸ εἶναι αὐτὴν ἀϑάνατον, αὐτὸς οὑτωσὶ συλλογίζεται: ἢ 

ἡ aod τὸ ἄρϑαρτον ἀϑάνατον, ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος- ἀλλὰ μὴ ψυχὴ ἄφϑαρτος, τὸ ἄφρϑαρτον ἀϑάνατον, ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος: ἀλλὰ μὴν 
λ > 2 4 ~~ A) Ζζ Pe 3) Er e μά “4 oa λ) a ΚΑ ey ad wan her SF lead χαὶ οὐχ ἀϑάνατος χατὰ σέ. οὐχ ἐλέγχει ὁ οὕτως συλλογιζόμενος τὸν λέγοντα 

= \ \ 5Q 7 Ἁ ‘ 2 | Pee 2 ’ 3 [4] 24 \ ps s)) a ΞΘ οι μι αὖτ 

αὐτὴν μὴ ἀϑάνατον: τὸ γὰρ ἐν ἀρχῇ ἡτήσατο: ὃ γὰρ ἔμελλε δεῖξαι, ἔλαβε 
τὸ γὰρ ᾿“ἣ ψυχὴ ἄφϑαρτος᾽ ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿ἢ ψυχὴ ἀϑαάνατος᾽. εἴρηται 

10 δὲ τῷ ᾿Αριστοτέλει περὶ τοῦ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι χαὶ λαμβάνειν τοῦτο, 

τί ποτέ ἐστι χαὶ πῶς γίνεται, ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [[ροτέρων ἀναλυτιχῶν. 
δεῖ δὲ τὸν ἔλεγχον χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ εἶναι. εἰ γὰρ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ εἴη 

τὸ ἠρωτημένον, μήτε ὁμώνυμον μήτε συνώνυμον, μήτε τὸ ἐν ἀρχῇ ληφϑῇ; 

χατ ἄλλο δὲ χαὶ ἄλλο μέρος λέγοιμέν τι τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, ἀληϑεύειν 

15 συμβήσεται: οἷον 6 Αἰϑίοψ λευχός, 6 Αἰϑίοψ οὐ λευχός, χατὰ μὲν τὴν 
ἐπιφάνειαν οὐ λευχός, χατὰ δὲ τοὺς ὀδόντας λευχός. δεῖ οὖν χαὶ χατὰ τὸ 

αὐτό, ἵνα μὴ κατ᾽ ἄλλο χαὶ ἄλλο μέρος λέγωμέν τι ὑπάρχειν. οὐ μὴν ἀλλὰ 

χαὶ πρὸς τὸ αὐτό φησιν, GAN οὐ πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο, ἀλλὰ πρὸς τὸ αὐτὸ 
δειχνύναι χαταφάσχοντα “AL ἀποφάσχοντα τὸν προσδιαλεγόμενον, εἰ μέλλοιμεν 

20 αὐτὸν ἐλέγχειν ἑαυτῷ ἀντιφάσχοντα. ὃ γὰρ συλλογιζόμενος τὸν δύο διπλάσιόν 
\ 5 , 5 »] l4 \ / Β΄, σα Ἁ . , ν᾿ 

τε χαὶ οὐ διπλάσιον οὐχ ἐλέγχει τὸν λέγοντα αὐτὸν μὴ διπλάσιον εἶναι" 
5» \ \ \ > MEA NA > {Ὁ \ , ee XS a , , \ 

οὐ γὰρ πρὸς τὸν αὐτὸν χαὶ Eva ἀριϑμὸν δείκνυσιν αὐτὸν διπλάσιόν τε χαὶ 
οὐ διπλάσιον ἀλλὰ πρὸς ἄλλον χαὶ ἄλλον, πρὸς μὲν τὸ ἕν διπλάσιον. πρὸς 
δὲ τὰ δ΄ οὐ διπλάσιον. ἀλλὰ χαὶ ὡσαύτως φησίν, ἤγουν μὴ τὸν μὲν 

, ΄ Ἃ \ 4 » / , SAN \ δῶν ΄σ 

25 τὸ δυνάμει λαμβάνειν, τὸν G& τὸ ἐνεργείᾳ διδόναι: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ οὕτως 
Ὑ > ΄ δὸς πο dh / ες τα a ee 4 aie ΄ ἌΣ ¥ 

εσται AVTIPAGLS. ὁ γὰρ λέγων, OTL ὁ χοιμώμενος ὄψιν ἔχει, ὃ ἔχων odbty 

δρᾷ, ὃ χοιμώμενος ἄρα δρᾷ, οὐχ ἐλέγχει τὸν λέγοντα μὴ δρᾶν τὸν χοιμώ- 

ϑενον᾽ τὸ γὰρ “ὃ ὄψιν ἔχων 60%’ δύο σημαίνει, τὸν ἔχοντα χαὶ μὴ ἐνερ- 

yodvta δυνάμενον δὲ ἐνεργεῖν χαὶ τὸν ἤδη ἐνεργοῦντα. χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
‘ 

5 

80 δέ, φησί, χρόνῳ" τὸ γὸ ᾿ ἄλλ t ἀλλ j Dov τε χαὶ έ, φησί, χρόνῳ" τὸ γὰρ xat ἄλλον χαὶ ἄλλον χρόνον φαῦλόν τε χαὶ οὐ 
φαῦλον λέγειν τὸν αὐτὸν οὐχ ἀδύνατον. ὃ δὲ λέγων πάντα ἄνθρωπον ἐπὶ 
τοῦ παρ᾽ ᾿ Ησιόδῳ χρυσοῦ γένους ἀγαϑὸν εἶναι χαὶ οὐδένα ἄνϑρωπον ἐπὶ τοῦ 
σιδηροῦ ἀγαϑόν, εἶτα συνάγων πάντα ἄνϑρωπον χαὶ μηδένα ἄνϑρωπον ἀγαϑὸν 
> 5 a £3 \ \ ~ x Ls re > ’ Fu. κα 2 ~ > eS ΄ 

εἰναι οὐχ ἐλέγχει τὸν wy τοῦτο λέγοντα " οὐ γὰρ ἔδειξεν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ 

35 ἀγαϑοὺς εἶναι χαὶ μὴ ἀγαϑοὺς πάντας ἀνθρώπους, οὗ δειχϑέντος ἀληϑὴς 
it Vv 5 ) 5 ν᾿ \ wv 4 >, \ Ἢ + a σ 

ἂν ἣν ἔλεγχος, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ χρόνῳ. ἀλλὰ χαὶ 6 λέγων. ὅτι 
\ , Φι δ \ ld » | [4 - 5 2 - 3 ~ , , 

τὸ σχυλάχιον OPA, TO σχυλάχιον οὐχ δρᾷ, οὐχ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ συναγει 

τὴν φαινομένην ἀντίφασιν ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ. ταῦτα δὴ πάντα 

5 τὸ aA: τοῦ | συλλογίσεται οὕτως A 0 ἄφϑαρτον (post ψυχὴ) pr. I 10 τὸ Al: om.a 

χαὶ ΔΙΑ: ob a? 111] ἀναλυτιχῶν om. A ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Π]ροτ. avad.] c.16 p. 6428 sq. 

12 xat alt. aQR: om. I 17 xav al: πρὸς A 18 τὸ alt. QR: om. al 19 an (et) 

detxv.? at cf. vs. 24. 25 et 44,9 20 δύο a: om. 1 22 te a: om. I 24 ἤγουν al: 
ἢ al 25 τῷ (post δὲ) al 26 ἔσται Al: ἐστὶν ἃ 28. 29 δύο γὰρ τὸ ὁρᾶ σημαίνει" 
χαὶ τὸν δυνάμενον ἐνεργεῖν, καὶ τὸν ἐνεργοῦντα A 32 ἡσιόδου a 38 δεῖ A 
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εἰδέναι χρεὼν τὸν μήτε ἀπατᾶσϑαι ἐϑέλοντα [μᾶλλον μὲν οὖν σπουδάζοντα] 
᾿ \ Ἁ δε. a eon ey οὖ ait as χαὶ τὸν ἀπατῶντα ἐλέγχειν, ὡς ef μὴ εἰδείη. οὔτε ἐλέγχειν δυνήσεται 
χαὶ αὐτὸς τοῖς ἀπατᾶν ἐσπουδαχόσιν ἁλώσεται. 

K \ we Ψ ὁ ὧδ X \ \ or Sarr a4 5 κ ΦΧ μ᾿, ἢ 

at τοῦτό ἐστι τὸ παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν. εἰπὼν δὲ τίς ἐστιν 
5 ὃ χυρίως ἔλεγχος, χἀντεῦϑεν δείξας ὡς οἱ χατὰ τὸν seo ὃν TOD ἐλέγχου 

τούτου ἐλεγχόμενοι χυρίως ἐλέγχονται, ἑξῆς φησι χατὰ τὸν αὐτὸν δὲ 

τρόπον γίνεσϑαι καὶ τὸ ψεύσασϑαι περί τινος. ὥσπερ γὰρ τὸ ἀλη- 

ϑῶς ἐλέγχεσϑαι γίνεται, ὅταν τις εἰς ἀντίφασιν περιενεχϑῇ τοῦ αὐτοῦ 
\ & Ba A: he “2 = \ 7 \ ϑ 937 > > ὧν χαὶ ἑνὸς ληφϑέντος πράγματος, χαὶ ὅταν μὴ συναριϑμηϑῇ τὸ ἐν ἀρχῇ, 

10 οὕτως χαὶ τὸ ψευδῆ γενέσϑαι τὸν παραλογισμὸν συμβαίνει, ὅταν ἢ 
δμώνυ μον ληφϑῇ 7 τὸ ἐν ἀρχῇ συναριϑμνηϑῇ. χαὶ διὰ τοῦ ἐπαγομένου f. 16v 

ἱ 

μάλιστα τοῦτο σαφηνίζει. ἔνιοι γάρ, φησίν, ἀπολείποντές τι τῶν 

λεχϑέντων φαίνονται ἐλέγχειν, οὐχ ἐλέγχουσι δέ. ϑέμενος δὲ τὸν 

δρισμὸν τοῦ ἐλέγχου τοῦ πρὸς ταὐτὸ χαὶ τοῦ χατὰ ταὐτὸ τίϑησι παρα- 

15 δείγματα᾽ φησὶ γὰρ ὅτι φαίνονταί τινες ἐλέγχοντες, ὅταν λέγωσιν τὰ δύο 
> μας \ , 2 & , ΄“- \ \ ς \ > 7 ~ \ ~ 

διπλάσια, TA δύο οὐ διπλάσια: τοῦ μὲν γὰρ ξνὸς διπλάσια, τῶν δὲ τριῶν 

οὐ διπλάσια. χαὶ τοῦτο μὲν ἔφησεν ἐνδειχνύμενος τὸ πρὸς ταὐτό“ εἰ γάρ 
\ as , ae ee 5 A ~ > ~ ΄ 5 ΄ 

τις τὰ δύο διπλάσια τοῦ ἑνὸς ἀποδείξεις ual τοῦ αὐτοῦ πάλιν οὐ διπλάσια, 

τότε χαὶ χυρίως ἐποιήσατο ἔλεγχον. τὸ O& παράδειγμα δεύτερον τιϑέμενον 
5 Vv fad ~ \ 5 τ, , 9 \ 3 ὦν ς / \ , 

20 sis ἔνδειξιν τοῦ χατὰ ταὐτὸ τέϑειχεν. οὐ γὰρ οὐδὲ ὃ τόδε τὸ μέγεϑος “ 

ἑτέρου λέγων εἶναι διπλάσιον χαὶ οὐ διπλάσιον, χατ᾽ ἄλλο δὲ χαὶ ἄλλο, 
> ‘ X \ ~ > ΄ \ x \ , =e ΄ 

οἷον χατὰ WEY τὸ μῆχος διπλάσιον, χατὰ δὲ τὸ πλάτος OD διπλά- : 
9. 9\ τι yy > , ᾿Ξ ΄ \ » Ἃ > \ f) ΤΗ͂Σ 

Gtov, οὐδὲ οὗτος ἔλεγχον ἐποίησε᾽ τότε γὰρ ἔσται ἂν ἀληϑὴς ὃ ἔλεγχος, 
εἴπερ τὸ μέγεϑος τόδε χατὰ τὸ μῆχος μόνον ἐδείχνυτο διπλάσιον χαὶ οὐ 

΄ \ . εν ΄ yi iN x ~ \ , \ \ 
25 διπλάσιον. τὸ OF ECTS τούτων TIDY Gt δειχτιχὸν TOD μὴ μόνον χαὶ χατὰ 

3 x \ \ > \ ΡΟ - 4 > ΄ YY γ 3 εἶ Vv 

ταὐτὸ χαὶ πρὸς ταὐτὸ χαὶ ὡσαύτως ὀφείλειν ἔχειν, εἴπερ ἀληϑὴς ἔλεγχος 
ΖᾺ Vv ᾿ ‘ 5 ig nd > αν \ C_ Am 4 2 \ \ X 

μέλλει ἔσεσϑαι ὃ τὴν ἀντίφασιν τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς συνάξων, ἀλλὰ χαὶ τὸ 

ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὀφείλειν χατασχοπεῖσϑαι. εἰ γὰρ τὸ αὐτὸ μὲν χαὶ ἕν 
2 X “, ᾿ h ΄ - 26 5 ~ vos 7 79, \ AWN ἐστι τὸ πρᾶγμα, μὴ λαμβανομένου τοῦ ἐξ ἀρχῆς. μήτε xat ἄλλο χαὶ ἄλλο 

, 3 “4 Χ \ σ 2 band >] Sd A, ee 

30 rr meyers οὐ λαμβάνοιτο δὲ xat Gua, τουτέστιν ἐν TH αὐτῷ χαὶ ἕνὶ 

χρόνῳ, φαινόμενος ἔλεγχος γενήσεται. 

Tadea ielmdy xed σεέδὰ ἔλεγχον tov ἀληϑῶς ὅστις ἐστὶν ἀχριβῶς dro- 

ρισάμενος ἐπάγει: ἕλχοι δ᾽ ἄν τις τὸν τρόπον τοῦτον τὸν σοφιστιχὸν 

1 ϑέλοντα A μᾶλλον μὲν οὖν σπουδάζοντα aAl: om. KQR ὅ ὃ οὔ. ἃ 6 δὲ om. A 
7 ψεύσασϑαι A Arist.: ψεύδεσθαι al cf. vs. 10 . παρὰ 1 8 post ὅταν add. δὲ al: 
om. A περιενεχϑῆ A: περιενεχϑείη al 10 post to add. ψεύδεσθαι ἢ a 

12 φασὶν A ἀπολείποντες AI(C): ἀπολίποντες (Sic) a: ἀπολιπόντες Arist. 

14 et 17 πρὸς ταὐτὸ v cf. p. 45,18: πρὸς αὐτὸ al 14 tod tertium a: om. I 16 ta 
δύο οὐ διπλάσια om. pr. I, add. I? 16. 17 διπλάσια --- διπλάσια Arist.: διπλασίου --- 

σ 
διπλα I: διπλάσιον utrobique ἃ 18 διπλάσια (post οὐ) scripsi: διπλάσιον ἃ: διπλα- 

δ΄ 

σίου 1 19 παράδειγμα β al: περὶ πόδας a?: παρὰ πο I 23 ἔσται ἂν I: ἐστὶν a 
24 οὐ om. a! 26 πρὸς αὐτὸ ἃ 21 μέλει, ut videtur, pr. I 92 εἶπον a 

3d τις τοῦτον τρόπον τὸν σοφιστιχὸν ἃ 
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\ \ \ fa =D ¥ 4 \ " ‘ \ ‘ Aad ΄ Ἁ τὸν παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ual εἰς τοὺς παρὰ τὴν λέξιν" 6 γὰρ 
παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ ὃ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τῶν παρὰ τὴν λέξιν 

> / ¥ fe Ε \ αὶ Ce s Kel pe ee, a ‘ a ἦσαν τρόπων᾽ τὸ δὲ “ὃ χοιμώμενος ὁψιν ἔχει ἀμφίβολον: ἣ γὰρ ὅτι 
~ ~ a 4 Cc ~ μ᾿. wv 

ἐνεργεῖ τῇ ὄψει, δύναταί tic ὑπονοεῖν, ἢ ὅτι ἐνεργήσειεν ἄν. 

5 p. 161.86 Οἱ δὲ παρὰ τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν γίνονται μὲν οὕτως. 

Ὃ τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνων παραλογισμὸς τέταρτός ἐστι τρόπος τῶν 
ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων, καὶ εἴρηται περὶ τούτου πρὸ βραχέος ὅπως 7 ἢ x 
γίνεται: προχειμένου γὰρ τοῦ προβλήματος τοῦ ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος, 
λαβών τις τὸ ᾿ἀφϑαρτος᾽ xat ᾿Ὀαίδιος᾽ ὡς ἕτερα ὄντα χαὶ μὴ ταὐτὰ τῷ 

10 ᾿ἀϑάνατος᾽ συνεπεράνατο τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον. εἴρηται ὃὲ τελεώτερον 
ἐν τοῖς δευτέροις τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν: οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἐν 

τῷ ὀγδόῳ τῶν Ἰοπικχῶν σαφέστατα εἴρηται ὡς πενταχῶς αἰτεῖται. παρα- 
λογίζονται δὲ οἱ μὴ δυνάμενοι συνορᾶν ὅτι ταὐτόν ἐστι τὸ ἄφϑαρτον χαὶ 

᾿ τὸ ἀϑάνατον χαὶ ἀπατῶνται ὑπὸ τῶν σοφιστῶν μηδὲν ἀποδειχνυόντων ἀλλὰ 

15 δι᾿ ἑαυτοῦ δειχνυόντων τὸ μὴ Ot ξαυτοῦ δῆλον χαὶ πρότασιν ποιουμένων 
λ 4 σ \ 4 ~ he \ > ΄ , ΄ τὸ πρόβλημα: ὅταν γὰρ ζητουμένου τοῦ εἰ ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος λέγῃ ὃ 

\ ε δ Ἂ » 4, » +¢ , ξ ! a ‘ » > , 

σοφιστὴς 7 ψυχὴ apdaptos, τὸ ἄφϑαρτον ἀϑάνατον, ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑα- 
᾽ Sai 5 7 34 \ \ > 2 ~ 5 »"» > \ » 

vatos’, οὐδὲν ἀποδείκνυσιν, ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖται. ἀλλὰ χάν τινος 

λέγοντος ὅτι οὐχ ἔστι τόπος συνάγῃ τις τὸ εἶναι τόπον οὕτω πως λέγων 

90 ‘et ἔστιν ἄνω χαὶ χάτω χαὶ πρόσϑεν χαὶ ὄπισϑεν χαὶ δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν, 
v ’ 5 ‘ Ἁ Ὑ Vv \ ’, % \ ΄ Vv v , ) 

ἔστι τόπος" ἀλλὰ μὴν ἔστιν ἄνω χαὶ χάτω χαὶ τὰ λοιπά" ἔστιν ἄρα τόπος᾽, 
\ 2 γ ~ \ ἐᾷ > ~ 4 a ww ~- γ, > eS 2 

τὸ ἐν ἀρχῇ καὶ οὗτος αἰτεῖται, ἤτοι ὃ ἔδει δεῖξαι, ἔλαβεν ἀναποδείχτως" 

εἰ γὰρ τὸ ὅλον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ τὰ ἑαυτοῦ μέρη, ὃ λέγων ‘el ἔστι τὰ 
μέρη τοῦ τόπου, ἔστιν ὃ τόπος᾽ οὐδὲν ἄλλο φησὶν 7 “εἰ ἔστιν ὃ τόπος, 

25 ἔστιν ὃ τόπος᾽. 

p.167>1 Ὁ δὲ παρὰ τὸ ἑπόμενον ἔλεγχος διὰ τὸ οἴεσϑαι ἀντι- 

στρέφειν τὴν ἀχολούϑησιν. 

ς \ \ ς w v , 2 \ , ~ > \ Ὁ παρὰ τὸ ἑπόμενον ἔλεγχος πέμπτος ἐστὶ τρόπος τῶν ἐχτὸς 
-Ὁ la , > / / wT Ss ~ \ \ x 

τῆς λέξεως φαινομένων ἐλέγχων. μέρος δέ ἐστι τοῦ παρὰ τὸ συμβεβηχὸς 

1 ποὺς ἃ Arist.: τὸ I 2 ὃ παρὰ τὴν om. A 4 ἄν QR: om. aAl 7 τοὐ- 
TWY a πρὸ βραχέος] p. 44,30 sq. ὃ γίνονται a 9 λαμβάνων Α 

10 συμπεράνατο al 11 ἐν τοῖς δευτέροις (dev corr. I') τῶν Προτέρων (προ corr. 1") 
ἀναλ.} ef. p. 6,9, ubi idem caput citatur 11. 12 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Torxdy] c. 13 

p. 16231 sq. 12 σαφέστατον a εἴρηται al: περὶ tod ἐν ἀρχῇ A αἰτεῖται Α: 
εἴρηταὶ al 13 φϑαρτὸν A 14 μὴ A 15 ἑαυτοῦ utrobique Al: éavtd — 
αὐτὸ a δειχνύντων a 16 λέγει a 19 συνάγει a 20 πρόσϑεν al: ἔμπροσϑεν A 
21 ἔστιν (post μὴν) aA: om. 1 22 7to.— ἀναποδείχτως om. A 23 τὸ yap omisso 
et A post ὁ add. γοῦν A 24 6 prius om. A εἰ om. a ὃ 

altercum I: om. aA 25 6 om. A 26 τὸ alterum a Arist.: tod 1 

28 τρόπος ε ἐστὶ A 
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παραλογισμοῦ, ὃς πρῶτός ἐστι τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων τοῦτο 

ὃξ χαὶ αὐτὸς ὃ ᾿Αριστοτέλης προϊὼν ἐρεῖ: ἀμφότεροι γὰρ οὗτοι of σοφισμοὶ 
> a ἀπὸ συμβεβηχότος ὥρμηνται. διαφέρουσι δέ, ὅτι ὃ μὲν παρὰ τὸ συμβε- 

βηχὸς οὐχ | ἀντιστρέφει τοὺς ὅρους, ἀλλ᾽ οὑτωσὶ συλλογίζεται" 6 Σωχράτης ἴ. 17: 
5 ζῷον, τὸ ζῷον γένος, ὃ Σωχράτης ἄρα γένος: ὃ δὲ παρὰ τὸ ἑπόμενον 

ὡς ἀντιστρέφοντας λαμβάνει τοὺς ὅρους χαὶ γίνεται, ὅταν χαὶ τὰ μὴ ἀντι- 

στρέφοντα ὡς ἀντιστρέφοντα λαμβάνηται. ἐπειδὴ γὰρ ἕπεται τῷ χλέπτῃ 

τὸ νύχτωρ πλανᾶσϑαι, ἀντιστρέφοντες οἱ σοφισταὶ λέγουσι χαὶ ‘6 νύχτωρ 
πλανώμενος χλέπτης ἐστί᾽ - χαὶ ἐπειδὴ τὸ μέλι ξανϑόν ἐστι, χαὶ τὸ ξανϑὸν 

10 μέλι εἶναί φασι. χαὶ χατὰ τοῦτο τὸν χατασοφισμὸν συμβαίνει γίνεσϑαι. 

οὐχ ἀνάγχη δέ, εἰ ὃ μοιχὸς χαλλωπίζεται, χαὶ τὸν χαλλωπιζόμενον μοιχὸν 

εἶναι: πολλοῖς γὰρ ταῦτα ὑπάρχει, λέγω δὲ χαὶ τὸ νύχτωρ πλανᾶσϑαι 
χαὶ τὸ χαλλωπίζεσϑαι: τὸ δὲ χατηγορούμενον οὐχ ὑπάρχει. ἀλλὰ 
τοιαύτη μὲν 7 τῶν λεγομένων διάνοια. τὰ δὲ χατὰ τὴν λέξιν οὕτως ἔχει" 

15 ὅταν γὰρ μέλιτος ὄντος ἐξ ἀνάγχης ἕπεται χαὶ τὸ ξανϑόν, χαὶ τινὸς ξανϑοῦ 

ὄντος οἴονται εἶναι μέλι" χαὶ γίνεται ὃ παραλογισμὸς ἐντεῦϑεν συμβαίνει γὰρ 
εἶναι χολήν, ἥτις ἐστὶ ξανϑή, πλὴν οὐχὶ χαὶ μέλι. ὃ δὲ παραλογιζόμενος 

οὕτως ἀπατᾷ. οὐχὶ τὸ μέλι ξανϑόν ἐστί; ναί: ὥστε χαὶ τὸ ξανϑὸν μέλι" 

7 δὲ χολὴ ξανϑή: H χολὴ ἄρα μέλι. χαὶ at περὶ τὴν δόξαν ἀπάται ἐν- 
90 τεῦϑεν τίχτονται. 7] μὲν γὰρ γεῦσις ἀντιλαμβάνεται τοῦ μέλιτος ὡς γλυ- 

χέος, ἢ δὲ ὄψις ὡς ξανϑοῦ: ay’ ὧν ἣ δόξα τὰ πάϑη συνϑεῖσα χαὶ ὡς 

ἕν δοξάζουσα, ὁπηνίκα ἐνεργεῖ ἢ ὄψις περί τι ξανϑὸν καὶ δρᾷ τι χολοβαφές, 

εὐθὺς χαὶ μέλι τοῦτο εἶναι δοξάζει. πάλιν ἐπειδὴ ἐξ ἀνάγχης ὄμβρου 

χατενηνεγμένου ἣ γῇ διάβροχος γίνεται, χαὶ ὁπηνίκα ὕδατος ἔχχυσις 

25 γένηται, ὑετοῦ χαταφορὰν γενέσϑαι νομίζομεν. ἐντεῦϑεν χαὶ τὸν ἥλιον 

πολλάχις ποδιαῖον 7 ὄψις εἶναι δοξάζει διὰ τὸ ἔπεσϑαι ταῖς τῆς ὄψεως 

φαντασίαις. οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ῥητοριχοῖς συλλογισμοῖς at σημειώ- 

Gets ἀποδείξεις Ex τῶν ἑπομένων γίνονται. ἐπειδὴ γὰρ σημεῖον τοῦ μοιχοῦ 

τὸ χαλλωπίζεσϑαί ἐστι χαὶ τοῦ χλέπτου τὸ νυχτὸς πλανᾶσϑαι (ἕπεται γὰρ 

80 χαὶ τῷ μοιχῷ τὸ χαλλωπίζεσθϑαι χαὶ τῷ χλέπτῃ τὸ νυχτοπορεῖν), διὰ 

τοῦτο at ῥητοριχαὶ ἀποδείξεις ἐκ τῶν ἑπομένων γίνονται. 6 γὰρ βουλό- 

μενος δεῖξαι ὅτι μοιχός ἐστι, τὸ ἑπόμενον ἔλαβεν, ὅτι χαλλω- 

TLGTHS, χαὶ ὃ τὸν χλέπτην ἐλέγξαι βουλόμενος ὅτι vdxwp πλανᾶται. τὸ 

δὲ πολλοῖς μὲν ταῦτα ὑπάρχει, τὸ δὲ χατηγορούμενον οὐχ 

35 ὑπάρχει λύσις ἐστί. χατηγορούμενον δὲ λέγει τὴν μὲν μοιχείαν χατηγο- 

1.2 ὃς--- ἐρεῖ om. A 2 ἐρεῖ] c.6 p. 168>27sq. παραλογισμοὶ A 3 post ἀπὸ 

add. tod A συμβεβηχότων a δέ om. a! 4 συλλογίζονται pr. I 6 ὡς ἀντι- 

στέφοντας post ὅρους collocat A 8 et 12 νύχτωρα a 10 σοφισμὸν a 11 τὸν KQR: 

τὸ al 10 οἴωνται I ante μέλι add. τὸ ἃ 18 ὥστε I: ὡς ἃ 19 ἡ χολὴ om. ἃ' 
21 συντιϑεῖσα ἃ “ail: 8 24 χαὶ ὁπηνίχα scripsi: inv. ord. I: ὁπηνίκα δὲ ἃ 
20 ἡ ὄψις ποδιαῖον πολλάκις A immo ἡ δόξα οἵ, vs. 21 21. 28 σημειώδεις] ed non 
liquet in I 29 νύχτα a yap al: δὲ A 34 post ὑπάρχει add. ἤγουν τὸ καλλωπί- 

ζεσϑαι καὶ τὸ νυχτορεῖν ἃ: om. AT 35 post ὑπάρχει add. ἤγουν τὸ μοιχὸς χαὶ τὸ χλέπτης 

a: om. Al 35. p. 49,1 τὴν --- κατηγορίαν AI: τὸν μοιχὸν κατηγορούμενον a 
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ρίαν τοῦ χαλλωπίζεσϑαι, tod δὲ νυχτὸς βαδίζειν τὸ χλέπτειν, οὐχ ὡς 
i 9G ὰ ν (eto7 “ἡ ξ. Pe Ρ' Ξ a an ἧς Ed ἀλλ ἀληϑῶς χατηγορουμένων (εἴρηται γὰρ ὡς οὐχ ἀνάγχη ἀντιστρέφειν), ἁ 
ὡς ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ὡς χατηγορουμένων λαμβανομένων. ὁμοίως δέ, 

φησί, καὶ ἐν τοῖς συλλογιστιχοῖς, ἥτοι τοῖς χατὰ συλλογισμὸν δοχοῦσι 
, / ? μι ~ 4 ¢ “- ΄ +9 Cs ’ Ἂ -»»» 

5 προβαίνειν λόγοις, οἷος δοχεῖ χαὶ ὁ τοῦ Μελίσσου εἶναι. οὗτος γάρ, δεῖξαι 

ϑέλων ὅτι ἕν ἐστι τὸ ὃν χαὶ ἄπειρον, χατεσχεύαζε τοῦτο διὰ τῆς σὺν ἀντι- ’ 
ϑέσει τάχα ἀντιστροφῆς λέγων ὡς εἰ τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει. τὸ μὴ 

σ \ X > \ Wi v ¢ ¥. HINnT aa phhoveroue nye ὅτι τὸ μὴ ἀρχὴν ἔχον ἄπειρον, ὡς εἶναι τοιοῦτον τὸ συλλογιζόμενον 
ld 5 b] \ 

10 τὸ ὃν οὐ γέγονε, τὸ μὴ γενόμενον ἀρχὴν οὐχ ἔχει, τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν 
ἄπειρον, τὸ ὃν ἄπειρον. τούτου γοῦν τοῦ λόγου πολλὰ μὲν χαὶ ἀλλ᾽ 

ἄττα αἰτιάματα ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως εἴρηται τῷ ᾿Αριστο- 
λει" ἀπεδείχϑη δὲ χαὶ τὸ 7 ἡμένον, ἣ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφή᾽" τέλει" ἀπεδείχϑη δὲ χαὶ τὸ ἡμαρτημένον, ἣ σὺ τιϑέσε ροφή 

ταύτης γὰρ τῇ ἀναιρέσει τοῦ ἑπομένου χαὶ τὸ ἡγούμενον ἀναιρούσης οὐχ 
σ΄ » \ Ca Ἁ ~ / > \ Ἁ w / > 15 οὕτως ἔχει xal ἣ παρὰ τοῦ Μελίσσου. ef μὲν yap ἀνϑρωπός ἐστιν, 

ἕπεται καὶ ζῷον εἶναι ἐξ ἀνάγκης: ζῴου δὲ μὴ ὄντος εὔδηλον ὡς οὐδὲ 
wv ~ Ἵν» \ ‘ / leg 5 ‘4 ‘ > ~ φ ἄνϑρωπος. ἐχρῆν οὖν χαὶ τὸν Μέλισσον οὕτως ἀντιστρέψαι χαὶ εἰπεῖν, ὡς 
εἰ τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει, τὸ μὴ ἀρχὴν ἔχον οὐ γέγονεν: ὃ δ᾽ οὐχ 

ied , > \ ~ > 4 ~ e / \ κ - οὕτω πεποίηϊχεν, ἀλλὰ τῇ ἀναιρέσει τοῦ ἣγουμένου συνανεῖλε χαὶ τὸ f. 17ν 

20 ἑπόμενον. ἀλλ᾽ ἐπισχεπτέον αὖϑις τὰ ῥητὰ χατὰ λέξιν. οἷον 6 Μελίσσου 
λόγος ὅτι ἄπειρον τὸ ἅπαν. ἐδείχνυε, φησίν, 6 Μέλισσος ὅτι ἄπειρον 
τὸ ἅπαν, τουτέστι τὸ ὄν: τὸ γὰρ ἅπαν ἀντὶ τοῦ ὄντος εἴληφεν. ἐδείχνυε 

δὲ τοῦτο λαμβάνων ὅτι τὸ ὃν ἀγένητον, ἤτοι τὸ ὃν οὐ γέγονε. χαὶ τίϑησι 

τὴν τούτου χατασχευήν" εἰ γὰρ τὸ ὃν λέγει τις γενέσϑαι, ἢ ἐξ ὄντος ἂν 

25 γένοιτο 7 ἐχ μὴ ὄντος: ἀλλ᾽ ἐξ ὄντος μὲν γενέσϑαι οὐχ ἐνδέχεται: τὰ 
5 \ \ \ \ ’ , ¢ / \ “ὦν 7 ΝΥ \ » 

αὐτὰ γὰρ χαὶ περὶ ἐχείνου ζητήσομεν Guotws δὲ ἀδύνατον χαὶ ἐχ μὴ ὄντος 
εἰπεῖν γενέσϑαι τὸ ὄν, διὰ τὸ χοινὸν ἀξίωμα εἶναι τῶν φιλοσόφων μηδὲν 

ἐχ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεσϑαι: συνάγεται λοιπὸν τὸ ὃν ἀγένης 
> > "ὦ AU 4 5 \ Υ \ anes , > ᾿ 4 TOV εἶναι. εἰ γοῦν τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει, τὸ μὴ γενόμενον ἀρχὴν οὐχ 

80 ἕξει. τὸ δὲ μὴ ἔχον ἀρχὴν ἄπειρον. πρὸς τοῦτο οὖν φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης ΡΥ λον συχῆνισπρίρους, πρὸς θυν φησι ριστοτϑλῆς 
ς νος ἐδ τ. 4 > δὰ τς ig Shon A 2 pe ae Ἦ tN ρον ν᾽ ὡς οὐχ ἀνάγκη, εἰ τὸ γενόμενον ἅπαν ἀρχὴν ἔχει, χαὶ τὸ ἀρχὴν ἔχον 
γεγονέναι. τοιοῦτον δέ τινα νοῦν ἔχει τὸ λεγόμενον. ὃ Μέλισσος τὸ μὴ 

ye ἃ ΄ \ > \ ᾿ v $1, 39 ὃ Fd ie ‘ 2F yo γεγονέναι χαὶ τὸ ἀρχὴν μὴ ἔχειν ταὐτὸν ἐνόμιζεν εἶναι xat ἐξισαζειν 
χαὶ ἀντιστρέφειν. ὑπήχϑη δὲ εἰς ταύτην τὴν ἔννοιαν ἀπὸ τοῦ xal τὸ γενό- 

1 τὸν κλέπτην ἃ 3 ὡς prius om. A 4 xai I Arist.: om. a ἤτοι 1: ἤγουν a 
7 ἔχειν, post quod xat τὸ ἀρχὴν ἔχον γεγονέναι ὃ ψεῦδος ἐστίν εἰσὶ γάρ τινα ἀρχὴν μὲν 

é ex p. ὅ0,2. ὃ illata expunxit, 1 11 τὸ ὃν ἄπειρον om. A post ὃν add. 
ἄρα a τούτου --- λόγου iterata delevit A! γοῦν Al: οὖν a viv om. A 
11. 12 ἄλλάττα (sic) I: ἄλλα τὰ δὰ 12 ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχρ.] c. 3 

p- 18648 sq. 13 xat τὸ ἡμαρτημένον al: ὅτι ἡμαρτηνένη χαὶ A 15 ἔχει Al: 

ἐστὶ a παρὰ Al: περὶ ut solet a 20. 21 xata— ἅπαν om. A 21.22 ἐδείκνυε --- 

ἅπαν supra lineam |! 22 τουτέστι ΑΙ: τόδε ἐστὶ a τὸ γὰρ --- εἴληφεν om. A 

τοῦ I: οἴ. ἃ 23 ἤτοι ΑΙ: ἤγουν a 25 post éx add. τοῦ ἃ 33 ante ἀρχὴν 

add. μὴ A ταυτὰ A 

Comment. Arist. II ὃ [Alexander] in Sophisticos elenchos. 4 
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\ \ 5 \ bd 5 \ » \ 5 / σ \ ~ 

βξενον χαι TO Apyyy Syov TALTA οἴεσϑαι χαι αντιστρεφοντὰ, WOTE χαὶ πᾶν 

\ 4 > Ἁ v Ἁ ~ \ 5 \ v , fat ld τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχειν χαὶ πᾶν τὸ ἀρχὴν ἔχον γεγονέναι, ὃ ψευδός 
ἐστιν: εἰσὶ γάρ τινα ἀρχὴν μὲν ἔχοντα μὴ γεγονότα δέ, ὡς τὰ οὐράνια ν᾿ 

χαὶ ϑεῖα σώματα. εἰ γοῦν τοῦτο ψεῦδος, δῆλον ὡς οὐδὲ τὸ μὴ γενόμενον 

ὶ τὸ μὴ ἀρχὴν ἔχον ταὐτά εἰσιν. [ec | x R 

p. 16721 “Ὁ δὲ παρὰ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον, ὅταν προσληφϑῇ 
\ 3 , 

τῷ QVECTEOVe 

ott τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως παραλογισμῶν. ὃ 
Lov ὡς αἴτιον χαλεῖ, τοῦτο ἐν τοῖς δευτέροις 

τς ΄ 4 σ > Οὗτος ὃ τρόπος ἕχτος ἐ 
SX a2 “- \ \ \ Ὑ ὃὲ ἐνταῦϑα παρὰ τὸ μὴ ALT 

- 3 “ cc Ἁ A ~ 2) - 4 f \ ~ 10 τῶν [Ipotéowy ἀναλυτιχῶν “un παρὰ todto” ὠνόμασε. γίνεται δὲ τοῦτο 
ἐν τοῖς δι’ ἀδυνάτου συλλογισμοῖς, ὅταν χαὶ δίχα τῆς ὑποϑέσεως 

οὐδὲν ἧττον περαίνηται τὸ ἀδύνατον, συναγόντων τῶν σοφιστῶν τὸ τοιοῦτον 
IN ἢ Ὁ , σ \ 5 ¢ 4 le ~ ~ , ἀδύνατον χαὶ λεγόντων ὅτι διὰ τὴν ὑπόϑεσιν ἡμῶν τῶν προσδιαλεγομένων 

αὐτοῖς τοῦτο γέγονε τὸ ἀδύνατον, μηδαμῶς τῆς ὑποθέσεως ἡμῶν αἰτίας 
18 οὔσης τοῦ συμβαίνοντος ἀδυνάτου: τότε γὰρ μάλιστα ἔστι λέγειν τὸ “wy 

παρὰ τοῦτο. ἔσται δὲ δῆλον τὸ λεγόμενον ὧδε: εἴ τις λέγει τὸ ζῷον 
\ ~ \ ¢ ~ id \ 3; > Ξ \ i. \ παντὶ λευχῷ χαὶ ἡμῶν λεγόντων μὴ εἶναι ἀληϑές (οὐ yap πᾶν λευχὸν 

ζῷόν ἐστι) πειρᾶ ἐλέγγειν ἡμᾶς λέγων “εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ παντί, ἔσται : ᾧόν ἐστι) πειρᾶται ἐλέγχειν ἡμᾶς λέγ γὰρ ψεῦδος : | 
5 ~ , ~ “ ~ » ~ 

ἀληϑὲς τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενον τὸ ζῷον od παντὶ λευχῷ᾽, ἔπειτα τῇ 

20 ϑέσει ταύτῃ τῇ λεγούσῃ τὸ ζῷον οὐ παντὶ λευχῷ δειχνὺς ἀδύνατόν τι 

ἑπόμενον, ψεῦδος μὲν εἶναι λέγει τὸ τὸ ζῷον οὐ παντὶ λευχῷ, ἀληϑὲς 
ὲ εἶναι εἰσάγει τὸ ὃ αὐτὸς ἔλεγε, τὸ πᾶν λευχὸν εἶναι ζῷον. δείχνυσι δὲ 

τοῦτο οὕτως συλλογιζόμενος: τὸ ζῷον xa? ὑμᾶς οὐ παντὶ λευχῷ, τὸ λευχὸν 

παντὶ πτηνῷ, τὸ πτηνὸν παντὶ χόραχι, τὸ λευχὸν ἄρα παντὶ χόραχι" ἀλλὰ μὴν 
25 τοῦτο ψεῦδος" ψευδὴς ἄρα χαὶ ἣ ὑπόϑεσις ἣ τὸ ἀδύνατον ἠχολούϑησε χαὶ 

ap ἧς γέγονε τὸ ψεῦδος: ἦν ὃὲ ἢ λέγουσα ὅτι τὸ ζῷον οὐ παντὶ λευχῷ" 

ἀληϑὲς ἄρα τὸ παντί. πρὸς τοῦτο ῥητέον: οὐ παρὰ τοῦτο: οὐ γὰρ παρὰ 

1 ταυτὰ ΑΙ: ταυτὸν ἃ zat alt. A: ὡς I: εἰ ἃ 2 ἔχειν ΑἹ: ἔχει a πᾶν Α: 
om. al 3 post δὲ add. xa ἕλληνας a 9 χαλεῖ ante ἐνταῦϑα collocat A 
τοῖς δευτέροις I: τοῖς β a: tw Sevtépw, quod coniecit Waitz Organ. II p. X, A ef. p. 47,11 
10 ἀναλυτιχῶν om. A 9. 10 ἐν τοῖς δευτέροις τῶν Ipot. avad.] c. 17 p. 65238 

11 post συλλογισμοῖς add. τοῖς ἀδύνατόν τι συνάγουσιν ἔχ τινος ὑποϑέσεως ψευδοῦς τεϑείσης" 
ἢ χαὶ ψευδοῦς προτάσεως ἐγχαταμιχϑείσης, Ov ἧς ἀναγκαῖον dvatpety τινὰ τῶν χειμένων προτά- 

σεων, ἐξ ἧς τὸ ἀδύνατον χαὶ τὸ ψεῦδος συνήχϑη" γίνεται οὖν τοῦτο, ὡς εἴπομεν, ἐν τοῖς δι᾿ 
ἀδυνάτου συλλογισμοῖς A 12 περαίνηται οὐδὲν ἧττον Α συναγόντων om. A 
12. 13 τὸ τοιοῦτον --- ὅτι al: διενισταμένων, ὡς A 14 τοῦτο γέγονε al: συνήχϑη A 

post ἀδύνατον add. zat ταῦτα A 14. 15 οὔσης τῆς ὑποϑέσεως αἰτίας A 15 ante 
συμβαίνοντος delevit συμπεράσματος A! post μάλιστα add. ἔϑος A 16 ἔστι a 
et τις λέγοι τῶν σοφιστῶν τὸ A 18 πειρᾶται --- γὰρ al: ἀληϑεύει γὰρ μᾶλλον τὸ ζῶον 
οὐ παντὶ λευχῶ, εἶτα λάβη ὁ σοφιστὴς πειρώμενος ἡμᾶς ἐλέγχειν. καὶ εἰπὼν εἰ A 

ἐστὶν ἃ 19 post ἀντιχείμενον add. ὅπέρ ἐστιν A post ζῶον add. xa? ὑμᾶς 

(e vs. 23) A 21 τὸ alt. om. A 22 συνάγει elvat A 23 ὑμᾶς Al: ἡμᾶς a 

26 7 Al: om. a ὅτι al: ws A 27 ῥητέον οὖν πρὸς τὸν σοφιστὴν, ὡς οὐ A 



[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 5 p. 167021] 51 

τὴν ὑπόϑεσιν τὴν λέγουσαν τὸ ζῷον οὐ παντὶ λευχῷ συνῆχται τὸ λευχὸν 
παντὶ χόραχι, ἀλλὰ παρὰ τὴν σὴν τὴν λέγουσαν τὸ λευχὸν παντὶ πτηνῷ᾽ 

ἀφαιρεϑείσης γὰρ τῆς ὑποϑέδεως ἡμῶν τῆς, ὡς λέγεις, αἰτίας γενομένης τοῦ 

ἀτόπου πάλιν τὸ ψεῦδος συνάγεται. δείχνυσι GE χαὶ αὐτός, ὅπως οὐ γίνεται 
5 παρὰ τὴν ὑπόϑεσιν ἡμῶν τὸ ψεῦδος ἀλλὰ παρὰ τὴν τῶν σοφιστῶν, χαὶ ρ Ι 19 Υ ί ' , 

ἐπὶ παραδείγματός τινος. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον. λέγει τις ἄλη- 

ϑῶς ὅτι ἢ ψυχὴ xual ἣ ζωὴ ταὐτὸν τῷ αἰτίῳ. πειρᾶται οὖν ὃ σοφιστὴς 
, ” ~ ~ Vv ist Ἁ 5 s 

δεικνύναι τοῦτο ψεῦδος xal φησίν: εἰ ἔστιν ἢ ψυχὴ χαὶ ἢ ζωὴ ταὐτὸν 
~ , , Pi 4, ~ ΄ Os ΕΞ IN η Ἂ IG A 4, pe c 

τῷ αἰτίῳ, οὐχ Shetat τι τῇ ὑποϑέσει ἀδύνατον: ἀλλὰ μὴν ἕψεται, ὡς 
10 δειχϑήσεται: οὐκ ἄρα ἢ ψυχὴ χαὶ ἢ ζωὴ ταὐτὸν τῷ αἰτίῳ. εἶτα πειρᾶται 

δειχνύναι ἀδύνατόν τι τοῦτον τὸν τρόπον, εἰ γὰρ ἢ φϑορὰ λέγων χαὶ 7 
4 f 5 7 δ ~~ Ἂν ‘= A He ad 2 at, . ᾿ γένεσις ἐναντία, χαὶ τῇ τινὶ φϑορᾷ elotar τὶς γένεσις ἐναντία" ἴ. 18: 

τὶς δὲ φϑορὰ ὃ ϑάνατός ἐστιν' ὥστε ἔσται τῷ ϑανάτῳ τινὶ ὄντι 
~ 7 \ 4 >>. >\ » ~ , > i“ ” ΄ ΄ 

φϑορᾷ ἐναντία τὶς γένεσις: οὐδὲν GE ἄλλο τῷ ϑανάτῳ ἐναντίον ἢ ἢ ζωή: 
15 ἢ ζωὴ ἄρα γένεσις: εἰ δὲ ἣ ζωὴ γένεσις, καὶ τὸ ζῆν γίνεσϑαι: ὥ 

\ ~ ae ~ 1 ὦ 97 Us Δ we ae ad ~ ey, 8 π ἃ τ 

χαὶ τὸ ζῷον, ἢ CH, γίνεται. ἀδύνατον dé τῷ ζῳῳ, ἢ CH, γίνεσϑαι" εἰ 

τοῦτο ἀδύνατον, ἀδύνατος χαὶ ἣ ὑπόϑεσις παρ᾽ ἣν τοῦτο γίνεται: ἦν 

ἢ λέγουσα ὅτι ἢ voy? ὶ ἢ ζωὴ ταὐτὸν τῷ αἰτίῳ. οὐχ ἔστιν a ἢ ey | Ψυχὴ χαὶ ἢ ζωὴ ταὐτὸν τῷ αἰτίῳ. τ ρα 
ἢ ψυχὴ xat ἣ ζωὴ ταὐτόν. φαμὲν οὖν πρὸς τοῦτο ὅτι οὐ παρὰ τοῦτο" 

a a 

ο΄ O- @ O27 2 

20 οὐ γὰρ παρὰ τὸ λέγειν ἡμᾶς τὴν ψυχὴν καὶ τὴν ζωὴν ταὐτὸν συνήχϑη 
ee ΟΝ a ὃ ~ , ) \ \ ΄ A ΄ Lee Ga > 3 τὸ tO ζῷον, ἡ ζῇ, γίνεται᾽, ἐπεὶ xat τούτου μὴ χειμένου οὐδὲν ἧττον διὰ 

τῶν λοιπῶν προτάσεων τὸ ἀδύνατον συναχϑήσεται: ἀλλὰ τὸ ἀδύνατον 

συνῆχται παρὰ τὸ λέγειν σε τὴν ζωὴν ἐναντίαν τῷ ϑανάτῳ ὄντι 
φϑορᾷ. ἣ γὰρ φϑορὰ οὐ τῇ ζωῇ ἐναντία ἐστὶν ἀλλὰ τῷ ἀψύχῳ σώματι" ottopa. ἣ γὰρ φϑορὰ οὐ τῇ ζωῇ ἐναντία ἐστὶν ἀλλὰ τῷ ἀψύχῳ σώματι 

25 τῇ δὲ ζωῇ ἢ διαλυσίς ἐστιν ἐναντία. ἣ διάλυσις δὲ οὐ ταὐτὸν τῇ φϑορᾷ" 

οὐ γὰρ ἀνάγχη τὰ διαλυόμε Lax ἀλλήλων γωριζόμε ϑείρεσὃ γὰρ γχὴ τὰ διαλυόμενα χαὶ ax ἀλλήλων χωριζόμενα φϑείρεσϑαι. 

ἰδοὺ γάρ τις διέλυσε μὲν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ ἐξ ἐρίου χαὶ ἐκ σηρῶν νήματα 
ἀλλήλοις συνημμένα χαὶ χεχλωσμένα: 7 δὲ τούτων διάλυσις οὐχ ἤδη 

γέγονεν αὐτοῖς xat αἰτία φϑορᾶς. πάλιν ἐάν τις ἀπὸ τοῦ σωροῦ διαχρίνῃ 
80 τὸν σῖτον χαὶ τὴν χριϑὴν ἀλλήλοις ὄντα συμπεφυρμένα, διάλυσις μὲν 

‘ 

~ 

χαὶ διάχρισις γέγονεν ἀπ᾿ ἀλλήλων, φϑορὰ δὲ οὐδαμῶς. εἰ οὖν xat 6 ϑά- 

νατος διάλυσίς ἐστι χαὶ διάχρισις ψυχῆς χαὶ σώματος ἀπ᾿ ἀλλήλων. οὐχ 

ἂν εἴη ὃ ϑάνατος φϑορά. ὅτι δὲ ὃ ϑαάνατος οὐ ταὐτόν ἐστι τῇ φϑορᾷ, 

δῆλον καὶ ἐχ τοῦ ϑνήσχειν μὲν λέγεσϑαι τὰ ζῶντα, φϑείρεσϑαι δὲ τὰ 

1 συνήχϑη Α ὃ λέγεις Α: λέγεται 1: ἐλέγετο ἃ 4 τὸ αὐτὸ ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον 
συνάγεται ἐχ τῶν παρὰ σοῦ τεϑεισῶν προτάσεων A 8 τὸ ψεῦδος τοῦτο a 9. 10 οὐχ 

ἕψεται --- τῷ αἰτίῳ AKQ (sed τις pro τι οἱ ἀδύνατον om. K): om. al 12 ἐναντίον utro- 

bique A(C) 13 ἔσται ΑΙ: ἐστὶ xat ἃ 14 ἄλλῳ ἃ 7) om. ἃ 15 post δὲ 

add. xat al: om. AKQR 16 ζῇ alt. om. a! 21 τὸ alt. I: om. aA 23, 24,25 évav- 

τίον A 24 aboyw «ΔΑ: ἐμψύχω al 27 ἰδοὺ --- 80 διάλυσις μὲν al: ὡς πυρὸς τῆς 

χριϑῆς ἢ τὸ χεχλωσμένον σηριχὸν ἐχ τοῦ ἐρίου: οὐ γὰρ αἰτία φϑορᾶς ἡ τούτων γέγονεν ἀπ᾽ 
ἀλλήλων διάλυσις: ἔστιν οὖν χαὶ ὁ ϑάνατος διάλυσις A ἐξ (ante onp.) a 29 tt a 
31, 32 γέγονεν --- διάχρισις om. alA 32 ante ψυχῆς add. τῆς a? 33 6tt— p. 52,3 γίνεται 

bis habet A οὐ om. a! 33. 34 ὁ ϑάνατος χαὶ ἡ φϑορὰ od ταυτά εἰσι, δῆλον ἀπὸ tod Ab 
4 
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vexpa χαὶ ἄψυχα τῶν σωμάτων. εἰ δ᾽ ἦν ὃ ϑάνατος χαὶ ἣ φϑορὰ ταὐτόν, 
ἅμα τῷ χωρισθῆναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος ἐφϑείρετο ἂν τὸ σῶμα" νῦν 

οὐχ ἔστι τοῦτο, ἀλλὰ μετὰ πολὺ 4 φϑορὰ τοῦ σώματος γίνεται. Ω2 

a 

\ 

& μὲν οὖν λεγόμενα οὕτως ἔχει. τὸ δὲ ἐὰν ἐγχαταριϑμηϑῇ ἐν 

τοῖς ἀναγχαίοις ἐρωτήμασι πρὸ τοῦ συμπέρασματος τὸ συμ- 

βαῖνον ἀδύνατον τοιοῦτόν ἐστιν. ἐὰν ἐν τοῖς ἀναγχαίοις ἐρωτήμασι, 

τουτέστι ταῖς παρὰ τοῦ ἐρίζοντος λεγομέναις προτάσεσι (ταύτας γὰρ ἀνα- 

γχαῖα λέγει ἐρωτήματα, οὐχ ὅτι ἀναγχαῖόν τι συνάγουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι τούτων 
\ s > Ἃ la X ΄ IDN7 =]. ¥ > ~ vy ληφϑέντων οὐχ ἂν συνήχϑη τὸ προχείμενον ἀδύνατον), ἐὰν οὖν ἐν ταῖς 

10 τοιαύταις τοῦ ἐρίζοντος προτάσεσιν ἐγχαταμιχϑῇ παρ᾽ αὐτοῦ δὴ τούτου 

τοῦ σοφιστοῦ πρὸ τοῦ ἐπενεχϑῆναι παρ᾽ αὐτοῦ τὸ συμπέρασμα τὸ συῳ- 
βαῖνον ἀδύνατον, τουτέστιν ἣ ψευδὴς πρότασις ἣ αἰτία γινομένη τοῦ 

συμβαίνοντος ἀδυνάτου (δι᾿ αὐτῆς γὰρ περαίνεται τὸ τοιοῦτον ἄτοπον), 
δόξει πολλάχις παρὰ τοῦτο γίνεσϑαι ὃ ἔλεγχος, ὥσπερ δὴ χαὶ 

15 ἐνταῦϑα γέγονε: συγχατεμίχϑη γὰρ τοῖς ἀναγχαίοις ἐρωτήμασι τὸ 7 ζωὴ 
ἐναντία τῷ ϑανάτῳ ὄντι φϑορᾷ᾽" οὐ γάρ ἐστιν, ὡς εἴρηται, ὃ ϑάνατος 
φϑορὰ ἀλλὰ διάλυσις ψυχῆς χαὶ σώματος. συγχατεμίχϑη οὖν τοῖς ἀνα- 

, > ΄ Ὁ ὧν 7 Pe os | 5 yi? κα 4 ~ γχαίοις ἐρωτήμασι τὸ “ὃ ϑάνατος xat ἣ φϑορὰ ταὐτόν᾽ " οὗ ληφϑέντος ovv7- 

χται χαὶ ἢ ζωὴ Ἰένεσις χαὶ τὸ ζῆν γίνεσϑαι χαὶ τὸ ζῷον, ἣ ζῇ, γίνεσϑαι. 

20 τοὺς τοιούτους δὲ συλλογισμοὺς ἀσυλλογίστους μὲν ἁπλῶς φησι μὴ 
a cf 4 A \ Ἁ ΄ 3 lf σ 

εἶναι, τουτέστι χαϑόλου, πρὸς δὲ τὸ προχείμενον ἀσυλλογίστους, ὅτι 

οὐ συλλογίζονται ὃ αἱροῦνται διὰ τὸ ψευδεῖς τὰς προτάσεις λαμβάνειν. 
χατὰ τοῦτο γοῦν εἰσιν ἀσυλλόγιστοι. τὸ δὲ λανϑάνειν πολλάχις οὐχ 

Ἧἥττον αὐτοὺς τοὺς ἐρωτῶντας τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὐ μόνον οἱ ἀπο- 
25 χρινόμενοι ἐπιλανθάνονται χαὶ νομίζουσι τὰ uy ταὐτὰ ὡς ταὐτὰ χἀντεῦϑεν 

ἀπάτῃ ὑπαάγονται χαὶ σοφίζονται, ἀλλὰ χαὶ ot ἐρωτῶντες αὐτοὶ τοῦτο 
, Oo \ ε - \ Va \ \ ΄ ἣν ἢ, 

πάσχουσιν, ὥσπερ χαὶ 6 []ῶὥλος τὴν βούλησιν χαὶ τὴν δόχησιν ταὐτὸν 

νομίζων ὡς ἕν ὄντων ἠρώτα τὸν Σωχράτην. 

σι 

p. 16τυ88 Οἱ δὲ παρὰ τὸ τὰ δύο ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν, ὅταν Aav- 
80 ϑάνῃ πλείω ὄντα, χαὶ ὡς ἕνός. 

ἽἝβδομος χαὶ τελευταῖος τρόπος τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων 
\ ¢e > \ x ba A > ΄ a ~ f \ σ΄ 7 

ἐστὶν ὃ παρὰ TO τὰ δύο ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν. λέγεται δὲ οὕτως, ὅτι 
σ - ς \ ἣν “ ¢ / > \ IQ / 2 ΄ 

ἕχαστον τῶν ὑποχειμένων χαὶ περὶ ὧν ὃ λόγος ἐστὶν ἰδίας ἐρωτήσεως 

1 ἄψυχα σώματα Ab 2 post ἂν add. χαὶ Ab 3 τῷ σώματι Ab 4 οὖν prius 
I: om. a ἐγχᾶταριϑμηϑῇ al: οὖν καταριϑμηϑῇ al: καταριϑμηϑῆ A: οὖν ἐγχαταριὃ- 
υηϑῇ Arist. 5 πρὸ ΑΓ (cui T, corr. A): πρὸς al: πρὸ --- ἀδύνατον om. A 7 τοῦ 
σοφιστοῦ A 9 οὖν om. A 10 τούτου om. A 11 πρὸ τοῦ AI: πρὸς τὸ a 
14 εἴπερ a! 16 ἐναντίον Α 19 7 Al: eta 21 ἀσυλλόγιστος a} 23 χαὶ 

havddvet Arist.: zat add. Q 26 ἀπάτῃ ὑπάγονται om. A χατασοφίζονται fort. 

recte v: ἀπατῶνται A αὐτοὶ, quod coniecit Waitz 1. c., Av: αὐτὰ 41: αὐτοὺς a?: 

compend. 1 27 post πάσχουσιν add. 6 συνέβη évtadda: ἔλαβον γὰρ καὶ τὴν φϑορὰν 

χαὶ τὸν ϑάνατον ταυτά A ὡς A 28 ὡς ἕν ὄντων om. A ἠρώτα] Gorg. 

¢. 21 p. 466 B—E 
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-ο 7 ΟῚ ΄ 7 \ 52 ς»"» - > ᾿ i 1, σα > 

δεόμενον οὐ προτείνεται | ἰδίᾳ χαὶ ἰδίᾳ 6 ἐρωτῶν, ἀλλὰ συμμίξας τὰ διά- ff. 18¥ 

φορα ὑποχείμενα ual ὡς περὶ ἑνὸς ἐρωτῶν ἀπατᾷ τὸν ἀποχρινόμενον, ὅταν 

χαὶ αὐτὸς τὴν ἀπόχρισιν ὡς ἑνὸς ὄντος τοῦ ὑποχειμένου δοίη. ὡς ἐπὶ 
τοῦδε τοῦ σοφίσματος: ὁ δεῖνα Σωχράτην χαὶ [Πλάτωνα τύπτει" 6 Σωχράτης 

5 χαὶ ὃ Πλάτων ἀνϑρωπός ἐστιν: 6 δεῖνα ἄρα ἄνϑρωπον ἀλλ οὐχ ἀνϑρώ- 
ποὺς τύπτει. τοιοῦτόν τι πεποίηχε χαὶ ὃ []ὥλος ἐν τῷ [Ὀργίᾳ τὰ πλείω 
ra ral ΄ \ Ἢ ΄ ἦν ai ¢ > 7 ’, ς > / ὡς ἕν ἐρωτήσας τὸν Σωχράτην. ἦν 6& ἢ ἐρώτησις τοιαύτη" “εἰπέ por, 
ὦ Σώχρατες, οὐ δοχοῦσί σοι ot ῥήτορες ὥσπερ χαὶ οἱ τύραννοι ποιεῖν 
ἅπαντα ἃ βούλονται χαὶ δοχεῖ αὐτοῖς βέλτιστα εἶναι᾽. τὰ πλείω γὰρ ἐν- 

10 ταῦϑα ἠρώτησεν ὡς ἕν ὁ [Ιῶλος: ἄλλο γὰρ “βούλησις χαὶ ἄλλο δόχησις. 
ὃν ὁ Σωχράτης ἐπέπληξε πλείονας ἅμα ἐρωτήσεις ἐρωτήσαντα ὡς τὴν 

διαφορὰν τῆς βουλήσεως χαὶ τῆς δοχήσεως ἀγνοήσαντα χαὶ ὡς ἑνὸς ὄντων 
μίαν τὴν ἐρώτησιν ποιησάμενον. ἐπ’ ἐνίων μὲν οὖν, φησί, ῥάδιόν 

~ > > μον σ / > ΄ ἌΡΑ - / ΄ ἐν, 7% ΄ 

ἐστιν ἰδεῖν ὅτι πλείω ἐρωτήματα ἐστιν: οἷον πότερον ἣ γῇ ϑάλαττά 
5 Ἃ ¢ 5 ~ \ 5 ~ σ 4 , ee 7 

15 ἐστιν ἣ ὃ οὐρανός" δῆλον γὰρ ἐνταῦϑα ὅτι δύο τυγχάνει τὰ ἐρωτήματα" 
Vv \ 7 5 ~ / ς ~ , ΄ ΟῚ > Ξς 

ἔδει γὰρ οὕτως ἐρωτῆσαι, πότερον ἣ γῇ ϑαάλαττά ἐστιν, εἶτα adds 
πότερον ὃ οὐρανὸς ϑάλαττά ἐστιν. ἐπ᾽ ἐνίων δέ, φησίν, οὐχ ἔστι ῥάδιον 
4 ~ σ / 4 \ Ἔ: ΄ ΄ 2 ΄ Ὄ ΄ s Ε Ἄν pee 

ἰδεῖν ὅτι πλείω τὰ ἐρωτήματα ἐστιν, χαϑάπερ εἶχεν ἢ προειρημένη τοῦ 
, Pl] / \ \ Ν \ ΤᾺ Ὁ σ [4 ὌΝ \ > / ΠΠώλου ἐρώτησις. χαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι δῆλον ὅτι πλείω εἰσὶ τὰ ἐρωτώ- 

90 μενα ἣ ὁμολογοῦσι τῷ μὴ ἀποχρίνεσϑαι τὸ ἐρωτώμενον 7 ἐλέ- 
γχεσϑαι φαίνονται. τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ λεγόμενον: οἱ ἐρωτώμενοι 
τὴν τοιαύτην ἐρώτησιν ἢ ὁμολογοῦσι μὴ ἀποχρινόμενοι τὸ ἐρωτώμενον 

φαῦλοι χοινωνοὶ εἶναι ὡς ἐμποδίζοντες τὸ χοινὸν ἔργον, ὡς εἶναι ἔξωϑεν 

λαμβανόμενον τὸ “εἶναι φαῦλοι χοινωνοί᾽ (δμολογοῦσι γὰρ φαῦλοι εἶναι 
25 χοινωνοὶ τῷ μὴ ἀποχρίνεσϑαι τὸ ἐρωτώμενον), ἢ τῷ ἀποχρίνεσϑαι 

φαίνονται ἐλεγχόμενοι. ἔστι χαὶ οὕτω νοῆσαι τὸ λεγόμενον: οἱ ἐρωτώ- 
μενοι ἢ οὐδέν τι ἀποχρίνονται, χαὶ ὁμολογοῦσι διὰ τῆς σιωπῆς τρόπον τινά 
(ἢ γὰρ σιωπὴ δηλοῖ τὸ vat, τὸ τῆς συγχαταϑέσεως πρόσρημα), 7 ἀπόχρισιν 
διδόντες ἐλέγχεσϑαι φαίνονται. τὸ ds 7 πάλιν, ὧν τὰ μέν ἐστιν 

80 ἀγαϑὰ τὰ δὲ οὐχ ἀγαϑά, πάντα ἀγαϑὰ 7 οὐχ ἀγαϑά, χαὶ τοῦτο 
παράδειγμα ἐστι τοῦ τὰ πλείω ὡς ἕν ἐρωτῶντος. ἔδει γὰρ οὕτως εἰπεῖν, 

πότερον ἣ σωφροσύνη ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον, χαὶ πότερον ἣ ἀχολασία ἀγαϑὸν 

ἢ φαῦλον: ὁ δὲ μίξας ἀμφότερα xual ὡς περὶ ἑνὸς ἐρωτήσας οὐχ ἄδηλον 
ὅτι ἀπατήσει τὸν ἀποχρινόμενον, εἴ γε συνυπαχϑεὶς τῇ ἐρωτήσει χατα- 

35 φήσει 7 ἀποφήσει. εἰ γὰρ ἐρωτηϑείς τις, πότερον ἣ σωφροσύνη χαὶ ἣ 

ἀχολασία ἀγαϑόν ἐστιν ἣ φαῦλον, εἴπῃ ὅτι ἀγαϑόν, συμβήσεται τὴν ἀχο- 

1 6 Av: om. al 2 tov Al: τὸ a 5 ἄρα om. A 6 tt a: te Al χαὶ 6 
πῶλος πεποίηχεν A ἐν τῷ Lopyia] p. 406 Β. Ο memoriter citat 8 ὦ σωχρά- 
τῆς a! δοχοῦσί coral: δοχοῦσιν A 11 ὃν all: οἷον a? πλείονας] ef corr., ut 

videtur, 1 14.15 πλείω --- ἐνταῦϑα ὅτι QR: om. aAl 14 ϑάλασσα QR 15 6 

Q: om. R (cui T, del. vult A) 18 εἰδεῖν a 18. 19 ἡ tod πώλου ἐρώτησις 7 προειρη- 

μένη a 19. 20 ἐρωτήματα A 24. 25 φαῦλος εἶναι xotvwvds τὸ a 30 ἣ οὐχ 
ἀγαϑά ἃ Arist.: om. 1 34 ἀπατήσει AQR: ἀπατήσειε al τὸν ἐρωτώμενον A 



54 [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 5 p. 167538] 

λασίαν μὴ οὖσαν τῶν ἀγαϑῶν εἶναι ἀγαϑόν: εἰ δ᾽ ἀποφήσει, συμβήσεται 

πάλιν τὴν σωφροσύνην οὖσαν τῶν ἀγαϑῶν μὴ εἶναι ἀγαϑόν. χαὶ ποτὲ 
μὲν οὕτως φησὶ γίνεσϑαι φαινόμενον ἔλεγχον Ex τοῦ μόνον φῆσαι 7 ἀπο- 

φῆσαι ἐν τῇ ἐρωτήσει τῇ τὰ πλείω ὡς ἕν πυνθανομένῃ τὸ γὰρ φάναι 
Μ ~ Ἁ on ~ oy 5 \ Ἃ ~ 5 - \ 3 Q\ ! ὍΝ 

5 τῶν μὴ ἀγαϑῶν τι εἶναι ἀγαϑὸν 7 τῶν ἀγαϑῶν τι μὴ ἀγαϑὸν ψεῦδος. 
\ S\ 7 \ » , > \ 4 

ποτὲ O& συμβήσεται χαὶ ἔλεγχον γενέσϑαι ἀληϑινὸν προσληφϑέν- 
~ > bd Vv tree , a 5 Date / ΄- ἃ. 5 \ ~ >? τῶν τινῶν" οἷον εἴ τις ἔροιτο “Apa ye ὃ ἐφ᾽ Evos, τοῦτο χαὶ ἐπὶ πολλῶν: 

\ ἕω ‘ ΄ cy). \ 4 > \ X.Y ΡΜ 
χαὶ τοῦτο λαβὼν προσλάβοι “ἐπεὶ τυφλόν ἐστι τὸ μὴ ἔχον ὄψιν πεφυ- 

χὸς δὲ ἔχειν, xal τυφλὰ ἔσται τὰ μὴ ἔχοντα ὄψιν πεφυχότα δὲ ἔχειν, 
10 χαὶ εἰ λευχόν ἐστι τὸ ἔχον χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως, χαὶ λευχὰ ἔσται τὰ 

ἔχοντα χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως. χαὶ γὰρ ἐπὶ τούτων οὐ μία ἐστὶν ἣ 
ἐρώτησις: τὸ γὰρ “Apa γε, εἰ τυφλόν ἐστι τὸ μὴ ἔχον ὄψιν πεφυχὸς δὲ 
ἔχειν, xal τυφλὰ ἔσται τὰ μὴ ἔχοντα ὄψιν πεφυχότα δὲ ἔχειν: οὐχ ἔστιν 
ἕν ἐρώτημα. ἐπειδὴ yap ἐχεῖνό ἐστι τυφλὸν ὃ πεφυχὸς ὄψιν ἔχειν οὐχ 

15 ἔχει, οἷον τὸ διὰ πήρωσιν μὴ ἔχον ὄψιν, τὸ δὲ μήπω πεφυχὸς ἔχειν ὄψιν, 
ὡς τὸ σχυλάχιον, χαταχρηστικῶς φαμεν τυφλόν (οὔπω γὰρ τοῦτο πέφυχεν 
ἔχειν ὄψιν), πῶς οὐχ ἂν εἴη διάφορα ἐρωτῶν 6 λέγων “dpa γε, εἰ τυφλόν ἐστι 

τὸ μὴ ἔχον o χὸς δὲ ἔ) χαὶ λὰ ἔ ὰ μὴ ἔχοντα ὄψιν᾽ un ἔχον ὄψιν πεφυχὸς δὲ ἔχειν, χαὶ τυφλὰ ἔσται τὰ μὴ ἔχοντα of 
πεφυχότα δὲ ἔχειν᾽; εἰ γὰρ τὸ μὲν ἕν ἐστι τυφλὸν διὰ πήρωσιν, ὃ καὶ | 

1 

\ mS \ 

20 τυφλὸν | εἰπεῖν ἀληϑές ἐστι, τὰ δὲ διὰ τὸ μήπω πεφυχέναι ἔχειν, ἃ xat f. 19 
, ΄ , ¢ Βι νι ~ / 5 \ b] 4 > 

χατοαχρώμενοί φαμεν τυφλά, ὡς ἐπὶ τῶν σχυλαχίων (οὐ γὰρ ἀληϑές ἐστιν 

εἰπεῖν ὅτι τυφλά), δύο οὖν οὐσῶν τῶν ἐρωτήσεων οὐ μία ἔσται πρὸς ταῦτα 

ἀπόχρισις. εἰ δέ τις συναρπασϑείη ὑπὸ τῆς ἐρωτήσεως χαὶ ὥσπερ μιᾶς 
De ὦ Ὑ Ὑ σ V4 ud > σ \ \ , 4 ν τ 

αὑτῆς οὐσης εἴπῃ ὅτι val, τυφλά ἐστιν, ὅταν τὰ μὲν σχυλάχια βλέπῃ τὸ δὲ 

uy (οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι τὸ πεπηρωμένον βλέψαι), ἔσονται ἢ πάντα τῷ Or 

δρῶντα ἢ πάντα τυφλά. “διὰ τίνα γὰρ Adyov’, εἴποι dv ὃ σοφιστὴς πρὸς 
τὸν ἀποχρινόμενον, “TH μὲν ἔσται ὁρῶντα, τὸ δὲ μὴ ὁρῶν ; ἐπεὶ γὰρ ἀμφό- 
TENA ἔφησας εἶναι τυφλὰ μὴ ἔχοντα ὄψιν πεφυχότα δὲ ἔχειν, ἢ ἀμφότερα 
ἀνάγχη δρᾶν ἢ μηδέτερον᾽. τὸ δὲ τοιοῦτον σόφισμα οὐ μόνον γέγονε 

80 παρὰ τὸ τὰ δύο ἐρωτήματα ὡς ἕν ἐρωτηϑῆναι ἀλλὰ χαὶ παρὰ τὴν ἔλλει- 
1 eg f , atk \ ih $e 2) er = Vv il ΡΩΝ 2 5 ~ ‘ ~ χλλ 

ψιν τοῦ χυρίως χαὶ ἀληϑῶς ἐλέγχου" εἴρηχε γὰρ ἐν αὐτῷ μετὰ τῶν ἄλλων 

χαὶ τὸ ὅτι δεῖ λαβεῖν “᾿Ιὡσαύτως χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ γρόνῳ᾽᾿. τουτέστι τὸ ἐρω- 
t ry © 1 ? 

TWUEVOY μὴ εἶναι τοιοῦτον ὡς τὸν μὲν ἐρωτῶντα ἄλλου χρόνου λαμβάνειν 
ποχξίμενον, τὸν δὲ ἀποχρινόμενον ἑτέρου. τοῦτο δέ ἐστι χαὶ ἐνταῦϑα" 

35 οὐ γὰρ πᾶν τὸ πεφυχὸς ἔχειν ὄψιν χαὶ μὴ ἔχον τυφλόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ yap πᾶ πεφυχὸς ἔχειν ὄψιν χαὶ μὴ ἔχον τυφλόν ἐστιν, GA μὴ 
σ / 6 τε πέφυχεν ἔχειν. 

6 γενέσϑαι καὶ ἀληϑινὸν ἔλεγχον A 10. 11 καὶ ἅπαντα τὰ λευκὰ ἔσονται χρώματα 

διαχριτιχὰ ὄψεως A 10 ἔστάι I: ἐστὶ a 12 yap aA: om. 1 13 ἔσται Al: 
ἐστὶ a 14 ἐπειδὴ Al: ἐπεὶ a ἔχειν ὄψιν A 15 μὴ om. a! ante 

ὄψιν prius add. thy a 16 φαμὲν Al: φασὶ a τοῦτο Al: ταύτην a 17 ὄψιν AT: 

om. a 18 ἔσται Al: ἐστὶ a 20 τὸ Al: om. a 22 ἔσται Al: ἐστὶ a 
24 εἴπω al σχυλάχια Al: σχυλαχίων a τὸ Al: ta a 25 ἐστὶ aA: gota I 

26 εἴπη A ὃ om. a 27 ἔσται AI: ἐστὶν a 91 etpnzxe| c. 5 p. 167226 
32 τὸ prius Al: om. a λαβεῖν al: λαμβάνειν τὸ ὑποκείμενον A 
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30 

35 ληφϑῆναι ἣ παρὰ τὸ ἀμφίβολον ἢ ἕτερόν | τι. f. 19v 

1 post διαιρετέον add. τοὺς φαινομένους a 4 τὰ alt. I: τὸ a: delevi 18 εἴρηται] 

e.5 p. 167a23—27 memoriter citat 23 ἐπειδὴ Al: ἐπεὶ a 27 μὴ om. A 
28 παραλογισμοὶ aA: παρασυλλογισμοὶ I 29 τὸ prius AI: om. a 33 δειχϑή- 

[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 6 p. 168417] 

p. 168217 Ἢ δὴ οὕτως διαιρετέον. 

Εἰπὼν δύο εἴδη εἶναι τῶν παραλογισμῶν xa? ods φαίνονται ἐ) λέγχε ιν 

οἱ σοφισταὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας, χαὶ διδάξας ὅσοι te χαὶ τίνες οἱ τρόποι 
οἱ ὑπὸ τὰ εἴδη ταῦτα τῶν σοφισμῶν τελοῦντες, χαὶ τὸ μὲν [τὰ] παρὰ τὴν 

‘Pp 5 ΄ \ 7) 5 \ ~ / Pp \ ‘ \ Ἁ Ἁ 

λέξιν ὀνομάσας τὸ ὃ ἐχτὸς τῆς λέξεως, χαὶ τοὺς μὲν παρὰ τὴν λέξιν 

τρόπους σοφιστιχοὺς ἕξ εἶναι παραδούς, ὁμωνυμίαν, ἀμφιβολίαν, σύνϑεσιν, 

διαίρεσιν προσῳδίαν, σχῇ λέξεως, “τοὺς δ᾽ ἐχτὸς τῆς λέξεως ἑπτὰ εἶναι 

σαφέστατα ἐχϑέμενος, τὸν παρὰ τὸ συμβεβηχός, τὸν παρὰ τὸ ἁπλῶς ἣ 
πῇ χαὶ μὴ χυρίως λέγεσϑαι μέρη, τὸν παρὰ τὸν διορισμὸν τοῦ συλλογισμοῦ 

χαὶ ΕΣ θυ τὸν ΠΑΡᾺ τὸ ἐν ἀρχῇ scones τὸν παρὰ τὸ ἑπόμενον, 

τὸν παρὰ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον χαὶ τὸν παρὰ τὸ τὰ δύο ἐρωτήματα ἕν 

ποιεῖν, νῦν λέγει ὅτι ἢ οὕτως διαιρετέον τοὺς σοφιστιχοὺς ἐλέγχους, 
\ Ji σ ς Vs 5 \ \ ΤΡ οι μὴ \ ~ SP χαὶ λεχτέον ὅτι of μέν εἰσι παρὰ τὴν λέξιν, of δὲ ἐχτὸς τῆς λέξεως, χαὶ 

οἱ μὲν παρὰ τὴν λέξιν ἕξ ὄντες εἰσὶν οἵδε, οἱ δὲ ἐχτὸς τῆς λέξεως ἑπτὰ 
‘ie acto εἰσιν οἵδε, ἢ πάντας τοὺς φαινομένους Suter μρὺς χαὶ 

ἐλέγχους ἀναχτέον εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν. χαὶ λέγει ht 
> ΄ ~ \ ἄν π Ὁ ΡΩΝ. , > a. \ Vv 4 b) 
ἀναχϑήσονται, Pa δὲ αὐτὸς ἀνάγει πάντας. ἐπειδὴ yap ἐλεγχός ἐστι 

ὡς εἴρηται, “τοῦ αὐτοῦ χαὶ Evdc, μὴ ὀνόματος ἀλλὰ mpd (patos, χαὶ ὀνό- 
UATOS μὴ συνωνύμου ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς ὑποχειμένου, ἐχ τῶν δοϑέν- 

~ 8, / \ / a 5 > ~ \ \ \ τῶν τῷ ἀποχρινομένῳ, μὴ συναριϑμουμένου τοῦ ἐν ἀρχῇ, χαὶ χατὰ TO 

αὐτὸ χαὶ πρὸς τὸ αὐτὸ χαὶ ὡσαύτως χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ᾽᾽, ὁ ταῦτα 
΄ 4 [4 P 3 3 , ~ ~ I> ΄ 

ἀγνοήσας 7 τι τούτων ἐξ ἀνάγχης περιπεσεῖται τῷ ψεύδει χαὶ ἀπατηϑή- 

σεται. ἐπειδὴ οὖν, ὡς εἴρηται, ἔλεγχός ἐστι συλλογισμὸς ἀντιφάσεως, ὁ 
δὲ συλλογισμὸς Ex τῶν χειμένων ἐστίν, ὁ ἀγνοῶν ὅ τι ποτέ ἐστι συλλογισμός, 

χαὶ ὅτι ex τῶν χειμένων δεῖ συμβαίνειν τὸ συμπέρασμα, ἀπατηϑήσεται 

on 

\ ~ \ rg ΄ tr -- ΄ ΄ a A \ 
mapa τοῦ μὴ συλλογιζομένου μηδὲ ex τῶν χειμένων συνάγοντος THY 

δοχοῦσαν ἀντίφασιν. τοιοῦτοι δ᾽ ἦσαν ot ἐχ τῶν χειμένων συνάγοντες fi μὴ | 
τὴν ἀντίφασιν, of τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον παραλαμβάνοντες παραλογισμοὶ 

χαὶ οἱ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦντες χαὶ οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενον. πρῶτον μὲν οὖν. 

φησίν, ἁπλῶς ἀναχϑήσονται πάντες οἵ ti εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 
ἄγνοιαν ὡς ἀσυλλόγιστοι χαὶ μὴ ex τῶν χειμένων συνάγοντες, ὅπερ ἐστ 
ἴδιον τοῦ χυρίως συλλογισμοῦ. ἔπειτα ἀναχϑήσονται πάντες οὗτοι χαὶ ε 

τὰ μέρη τοῦ δρισμοῦ τοῦ ἐλέγχου, xat δειχϑήσεται ὡς παρὰ τὴν ἔλλειψίν 
\ 4 ἤ 4 τινος τῶν ἐν τῷ ἐλέγχῳ τὸ σόφισμα συνίσταται, 7 παρὰ τὸ δμώνυμόν τι 

σονται A 34 τῶν al: thy A ἐν superscr. A tt Al: om. a 

gr 



56 [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 6 p. 168223] o 

p. 168223 Τῶν μὲν γὰρ ἐν τῇ λέξει of μέν εἰσι παρὰ τὸ διττόν. 

NY σ ~ ~ σ 5 ’ 5 Ἁ Ἐν" 

Εἶπεν ὅτι τῶν παραλογισμῶν ἕχαστος ἀναχϑήσεται εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 
v -" - \ y 

Ἴνοιαν. χαὶ ἁπλῶς μὲν ἕν ἔφησεν ἀπελέγχον τοὺς παραλογισμούς, τὸ μὴ 

ἐχ τῶν χειμένων αὐτοὺς συνάγεσϑαι, ὅπερ χαὶ ἐν τῷ διορισμῷ τοῦ ἐλέγχου 

5 εἴρητο. νῦν ὃὲ χαὶ παρ᾽ ἕν ἕχαστον τῶν μερῶν τοῦ ἐλέγχου γίνεσϑαι 
τούτους διδάσχει, χαὶ πρότερον τὸν Ex τῆς ὁμωνυμίας φησὶ γίνεσϑαι παρὰ 

τὸ μὴ ἕν εἶναι τὸ ὄνομα χαὶ τὸ πρᾶγμα χαὶ τὸν éx τῆς ἀμφιβολίας " τού- 

tous γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἥ τε ὁμωνυμία χαὶ ὃ λόγος. οὗτοί τε οὖν 
χαὶ ἣ ὁμοιοσχημοσύνη τῆς λέξεως, τουτέστιν οἱ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς 

10 λέξεως, ὅτι παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν γίνονται, δῆλον: χεῖται γὰρ τὸν 

ἔλεγχον εἶναι “tod αὐτοῦ χαὶ ἑνός, μὴ ὀνόματος ἀλλὰ πράγματος" of δὲ ἐχ 

τῆς ὁμωνυμίας χαὶ ἀμφιβολίας ἐξ ὀνομάτων εἰσὶ χαὶ λόγων οὐχ ἁπλῶν 

ἀλλὰ διάφορα σημαινόντων, ναὶ μὴν χαὶ 7 δμοιοσχημοσύνη. τό τε γὰρ 

μανϑάνειν δύο σημαίνει χαὶ ὁμώνυμον, ἀλλὰ χαὶ 6 ἀμφίβολος λόγος ὁ “ὃ 
15 δρᾷ τις, τοῦτο ὁρᾷ᾽ λέγων δύο παρεμφαίνει, τόν τε ὁρῶντα χαὶ τὸ δρώ- 

μενον: χαὶ τὸ ἐνεργεῖν περὶ τὴν μάϑησιν δύο ταῦτα δηλοῖ, ὡς εἴρηται" 

πάϑους γάρ ἐστι χαὶ ἐνεργείας σημαντιχόν, ὅπερ ἐστὶ τοῦ παρὰ τὸ σχῆμα 

τῆς λέξεως συλλογισμοῦ. δῆλον οὖν ὡς εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν χαὶ οἵ 

τρεῖς οὗτοι ἀναχϑήσονται, ὅτι οὐ πράγματός εἰσιν ἑνός: δεῖ ὃξ τὸν συλλο- 

90 γιζόμενον uat ἔλεγχον ποιῆσαι βουλόμενον τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν πρᾶγμα λαμ- 

βάνειν. τὸ δὲ σύνηϑες γὰρ τὸ πάντα ὡς τόδε τι σημαίνειν περὶ 
τῆς ἀμφιβολίας δοχεῖ εἰρῇσϑαι, οὐ περὶ τοῦ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως 

παραλογισυοῦ, ὃν ὁμοιοσχημοσύνην, ὡς εἴρηται, ἐνταῦϑα λέγει" σύνηϑες 
γὰρ σιγῶντα λέγειν μὴ μόνον τὸν σιγῶντα ἀλλὰ χαὶ τὰ σιγώμενα χαὶ 

25 ὁρῶντα τόν τε ὁρῶντα χαὶ τὰ δρώμενα. ἐπήγαγε O& τοῦτο ἀναμιμνήσχων 

τοῦ ἔμπροσϑεν εἰρημένου, ὅτι εἷς τρόπος τῶν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ 
\ > / \ + C7 3 4 rel [τά 4 2) A» eee τὴν ἀμφιβολίαν χαὶ οὗτος, “᾿ὅταν εἰωϑότες ὦμεν οὕτω Eye’. χαὶ ἢ ἀπὸ 

τῆς συνθέσεως, φησί, χαὶ διαιρέσεως ἀπάτη εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν 
.)} A Q ~ \ 2A ~ / PJ ad \ rape. bs ae \ \ 
ἀναχϑήσεται: δεῖ γὰρ ἐπὶ τοῦ χυρίως ἐλέγχου τὸ αὐτὸ δηλοῦσϑαι χαὶ χωρὶς 

30 χαὶ μετὰ τῆς συνθέσεως" ὅπερ ἐπὶ τῆς συνθέσεως ual τῆς διαιρέσεως οὐ συμ- 

βαίνει, ἀλλ᾽ ἕτερον μέν ἐστι τὸ χωρὶς ὑπὸ τῶν ὀνομάτων ἣ ῥημάτων 

δηλούμενον, ἕτερον ὃὲ τὸ ὑπὸ τῆς τούτων συνθέσεως. τὰ γὰρ γράμματα 

χωρὶς χαὶ τὸ ᾿ἐπίσταται᾽ χωρὶς οὐ ταὐτὸν σημαίνει χαὶ συντεϑέντα, ὡς ἐπὶ 

ὃ ἕν om. A 5 εἴρηται A 6 πρότερον al: mapa A 8 tod Al: to a 

te alt. a?AI: δὲ al 10. 11 xetrtar—eivar al: ἐν τῶ ὁρισμῶ tod ἐλέγχου χεῖται A 

12 «εἰσὶ Al: ἢ α΄: εἰσὶν. 7 a? 13 ναὶ μὴν --- 18 συλλογισμοῦ al: ὡς καὶ οἱ παρὰ τὸ σχῆμα 

τῆς λέξεως Α 15 τὸ ex tov corr. I 16 εἴρηται] p. 35,21 sq. 19 πράγματος 
ἑνός εἰσι σημαντιχοί A δεῖ scripsi: δεῖν al 20. 21 λαμβάνειν 1: μεταλαμβάνειν ἃ 

22 περὶ τοῦ al: παρὰ to A 26 τοῦ ἔμπροσϑεν εἰρημένου] c. 4 p. 166a17 28 συν- 

ϑέσεως all: συνθέτου φύσεως a? post zai add. τῆς ἃ 29 yap al: 6¢ A 

30 τῆς tertium om. A οὐ I: om. aA 
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mag , , , > 5 \ Se ὅ Ἢ , 70. ΄ , 

τοῦ ᾿γράμματα ἐπίσταται᾽- ἀλλὰ χαὶ “ὃ Σωχράτης χάϑηται, ὁ χαϑήμενος 
as a/ ¢ Ἢ , a/ > 5 > ΝΒ." ’ σ΄ 

δύναται βαδίζειν, ὃ Σωχράτης βαδίζει οὐ ταὐτὸν σημαίνει, ὥσπερ 

εἴρηται χαὶ πρότερον. ταῦτα εἰπὼν λέγει τὴν αἰτίαν de ἣν ἀναχϑήσονται 

οἱ προειρημένοι παραλογισμοὶ εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν: ἔστι δὲ αὕτη 

5 τὸ μὴ τὸ αὐτὸ σημαίνειν τὸ ὁμώνυμον χαὶ τὸν ἀμφίβολον λόγον. νοηϑή:- 

σεται ὃὲ χαὶ περὶ τῆς συνθέσεως χαὶ διαιρέσεως τοῦτο εἰρῆσϑαι, ὅτι εἰς 
τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν οὗτοι ἀναχϑήσονται παρὰ τὸ μὴ ταὐτὸ σημαίνειν. 

\ \ ¢ μ 3 \ a Cis 7 > \ \ \ ee = ΄ ? 

τὸ γὰρ ᾿βαδίζει᾽ καὶ τὸ ᾿ δύναται βαδίζειν, val μὴν χαὶ τὸ ob χαταλύεις 
\ \ aay | 7 ) > a2 , ΄ \ > 4 , ‘ 

χαὶ τὸ “Gd χαταλύεις οὐ ταὐτὸν σημαίνει: ὁ γὰρ ἀμφίβολος λόγος χαὶ 

10 τὸ ὄνομα τὸ διαφέρον οὐ ταὐτὸν σημαίνουσι. χρεὼν δὲ εἶναι χαὶ τοῦτο, 
ἤγουν τὸ ὄνομα μὴ διάφορα σημαίνειν. ὥσπερ γὰρ τὸ πρᾶγμα ἕν χαὶ 

“ν #8 ~ > 4 y / o \ ἣν τᾶν 3 ταὐτὸν εἶναι δεῖ, εἰ μέλλει ἔλεγχος γενέσϑαι, οὕτω χαὶ τὸ ὄνομα οὐ TOA- 

λῶν εἶναι δηλωτικχόν. ὥσπερ γάρ, φησίν, οὐ γίνεται ἔλεγχος, ἂν ἐπ᾽ ἄλλου 

μὲν πράγματος ὃ ἐρωτώμενος χαταφήσῃ;, ἐπ᾽ ἄλλου δὲ τὴν ἀντίφασιν τὴν 

15 δοχοῦσαν συναγάγῃ ὃ ἐρωτῶν, οὕτω, χἂν τὸ πρᾶγμα μὲν ἕν ᾧ πολυώνυμον 

δέ, wy ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ ὀνόματος, ἐφ᾽ οὗ χατέφησεν ὁ ἐρωτώμενος, 

συναγάγῃ τὴν ἀντίφασιν ὃ ἐρωτῶν, οὐ δοχεῖ ἔλεγχος ἀληϑὴς γίνεσϑαι, | 
, , Vv 5 if ~ 5 5 / , ~ , ~ ? 4 ς 

ἀλλ᾽ ἔτι ἐρωτήματος δεῖ εἰ ταὐτόν ἐστι τοῦτο χαἀχεῖνο. οἷον εἴ τις f. 20 
οὕτως συλλογίσεται: πότερον χαὶ Σχύϑαι χαὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι τὰ 

20 δυνατὰ ὁρᾶν ὁρῶσιν 7 τὰ ἀδύνατα; τὰ δυνατὰ δήπου: οὐχοῦν χαὶ σὺ 
\ , , Cy τῷ \ \ ¢ »») 7 ΄ > \ "ἣν δ΄ “ὦ 2 χαὶ ἐγώ; ναί: δρᾷς δὲ τὰ ἡμέτερα λώπια; ναί: δυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστι 

ταῦτα: ὁρᾷ ἄρα τὰ ἡμέτερα ἱμάτια: ἀλλὰ χαὶ οὐχ ὁρᾷ" ἐπὶ τούτου, 
5 Ἁ > Μ > \ / \ \ ς , > ) σ g AN \ \ 

el χαὶ ταὐτόν ἐστι TO λώπιον χαὶ TO ἱμάτιον, ἀλλ ὅμως διὰ τὸ πολλοὺς 

τῶν ἀχουόντων ἀορισταίνειν δεῖται ὁ λόγος ἐρωτήματος εἰ ταὐτόν ἐστι 
\ / EE. , =~ > σ \ ~ 2 > \ \ σ > 25 τὸ λώπιον τῷ ἱματίῳ. det οὖν ὥσπερ τὸ πρᾶγμα εἶναι ταὐτὸν χαὶ ἕν, εἰ 
΄ μή v ie \ \ v \ πηι Ν pean. > \ ‘ 

μέλλει ἐλεγχος ἔσεσθαι, οὕτω χαὶ τὸ ὄνομα τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν εἶναι χαὶ μὴ 

ἱματίου προχειμένου ἀποδειχνύναι λώπιον ἀλλὰ ἱμάτιον. ἀληϑὴς μὲν γὰρ 

ὃ συλλογισμός ἐστι χἀχεῖνος 6 ἀντὶ ἱματίου λώπιον συλλογισάμενος, ἀλλ 
ἐπειδή. εἰ ἀγνοεῖ τις ὅτι ταὐτόν ἐστι τὸ ἱμάτιον τῷ λωπίῳ, ϑροηϑήσεται 

80 οὐχ ἀπειχότως χαἀντεῦϑεν ζητήσει τὸ διὰ τί, διὰ τοῦτό φησι μὴ συλλογί- 
ζεσϑαι τὸν οὕτω συλλογιζόμενον. 

p. 168234 Οἱ δὲ παρὰ τὸ συμβεβηχὸς δρισϑέντος τοῦ συλλο- 
γισμοῦ. 

) ΄ \ > ae > , \ \ \ tp 
Ανήγαγε μὲν ἐν τοῖς ἄνωϑεν εἰρημένοις τοὺς παρὰ τὴν λέξιν παρα- 

ἃ 

35 λογισμοὺς εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν. νῦν δὲ χαὶ τὸν πρῶτον τῶν ἐχτὸς 

1 γράμματα scripsi: γράμματος al 2 post Σωχράτης add. ἄρα a ef. p. 49,11 

3 πρότερον] p. 29,6 sq. ὃ σημαίνει a! 8 βαδίζει all: βαδίζειν a? 13 immo 

ὥσπερ δὲ 15 et 17 συνάγει a! 19 συλλογίζηται a πότερον --- 22 ἱμάτια] cf. 

Ρ. ὃ6,24---27 20. 21 οὐκοῦν --- ἐγώ al: τί δὲ. οὐχὶ xai ἐγὼ χαὶ σύ A 21. 22 δυνατὰ 

(δυνατὸν 1) ---οὐχ ὁρᾶ al: εἴτα μὴ συλλογίσηται καὶ συμπεράνη, ὡς τὰ ἡμέτερα ἄρα λώπια 
δρᾶ" ἀλλ᾽ ὅτι τὰ ἡμέτερα ἱμάτια ὁρᾶ A 26 ante ἔσεσϑαι add. γενέσϑαι ἢ ἃ 
29 ei I: χαὶ ἃ 
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τῆς λέξεως τὸν παρὰ τὸ συμβεβηχὸς εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἀνάγει ἄγνοιαν, χαὶ 

φησὶν ὡς ἀπὸ τοῦ δρισμοῦ τοῦ συλλογισμοῦ φανερὸν γενήσεται χαὶ H εἰς τὴν 

τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν τῶν τοιούτων σοφισμάτων ἀναγωγή. ὅτι δὲ ἀπὸ τοῦ 

δρισμοῦ τοῦ συλλογισμοῦ εἰς τὴν ῥηϑεῖσαν ἀνάγεται τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν, 
ὅ πιστοῦται ἐχ τοῦ τὸν συλλογισμὸν δρίσασϑαι. εἰ γὰρ συλλογισμός ἐστι 

“λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν χειμένων συμβαίνει᾽᾽, ἐπὶ δὲ 
τοῦ συμβεβηχότος οὐχ ἀπὸ τῶν χειμένων ἕτερόν τι συνάγεται, ὁ ἀπὸ τοῦ 

΄ Ὑ 5 4 / \ +Q\ ud ᾿ v 

συυβεβηχότος ἄρα οὐχ ἔστι συλλογισμός, διὸ οὐδὲ ἔλεγχος. φανερὸν ἄρα 

ὡς χαλῶς χαὶ οὗτος ἀνάγεται εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν: ἀγνοεῖ γὰρ 
- w 3 4 ς σ 5 f ~ 4 9\ SD / it: 

10 πῶς δεῖ ἐλέγχειν 6 οὕτως ἐλέγχειν δοχῶν. τούτῳ δὲ τοῦ ἐλέγχου ὃ συλ- 
\ ΄ ~ ~ ) > Ὁ ‘ > / Ὑ λογισμὸς διενήνοχε, τῷ προσχεῖσϑαι Ex’ αὐτοῦ τὴν ἀντίφασιν: ἔλεγχος 

γάρ ἐστι συλλογισμὸς μετὰ ἀντιφάσεως τοῦ συμπεράσματος. εἰ γάρ τις 

συλλογίσαιτο τὸν ἄνϑρωπον xat οὐδενὸς λίϑου διὰ μέσου τοῦ ζῴου οὕτω λέγων 
ΕΝ - \ X 3. τα \ ~ 2 SL δ ΄ > > 2 
τὸ ζῷον xata παντὸς ἀνϑρώπου, to ζῷον xat οὐδενὸς λίϑου᾽, ἐνίσταται 

15 δέ τις πρὸς αὐτὸν μὴ οὕτως ἔχειν τὸ συναγόμενον, ἀλλὰ χατὰ τινὸς λίϑου 

χατηγορεῖσϑαι τὸν ἄνϑρωπον, εἰ τοῦτο τεϑῇ, προσληφϑῇ δὲ χαὶ ἣ ἑτέρα 
πρότασις ἣ τὸ ζῷον ἀπὸ τοῦ λίϑου ἀποφάσχουσα, ἐν τρίτῳ σχήματι ὃ 

συλλογισμὸς γενήσεται τὸ ζῷον xat οὐ παντὸς ἀνθρώπου συνάγων, ὅπερ 
ἐστὶ ψεῦδος" παντὶ γὰρ ἀνϑρώπῳ τὸ ζῷον: χαὶ οὕτως ὃ συλλογισμὸς τοῦ 

20 ἐλέγχου γενήσεται τὴν ἀντίφασιν τοῦ πρώην ἔχων συμπεράσματος. οὗτος 
e oi ~ ΄ 

οὖν ὃ χυρίως ἔλεγχος, ἐν ᾧ ἣ ἀντίφασις τοῦ συμπερανϑέντος παραλαμβά- 
΄ ) nd \ “ὯΝ f 2) Vv 9 A οὖ ΄ 

νεται. ὃ ὃ ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος οὐχ ἔλεγχος. ἐν δευτέρῳ δὲ σχήματι 
\ \ ru / / σ Χ bi ( γ7 

χαὶ τὸν τοιοῦτον συναχτέον συλλογισμόν. ὅτι μὲν οὖν ὃ ἔλεγχος συλλο- 
\ 5 ’, YW / \ /> σ \ \ ΝΡ ~ 

γισμὸς ἀντιφάσεως, εἴρηταί τε χαὶ δέδειχται. ὅτι δὲ χαὶ περὶ ἄλλων τινῶν, 
5 ‘ 5% Ἢ \ \ , ἌΣ ak) , aN 2] ~ 4 ~ 

25 οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ περὶ τούτου xat ᾿Αριστοτέλης αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 

[potépmv ἀναλυτιχῶν εἴρηχε χαὶ ἡμεῖς ἐν ταῖς ἡμετέραις εἰς ἐχεῖνα σχο- 
λαῖς, of τῷ τοιούτῳ ἐντυχόντες ὑπομνήματι γνώσονται, ἐν ᾧ χαὶ τὸν ἀπὸ 

τοῦ συμβεβηχότος μὴ ὄντα συλλογισμὸν ἀπεδείξαμεν διὰ τὸ μὴ ἐχ τῶν 

χειμένων συνάγειν τι ἕτερον. παντὶ γὰρ δῆλον ὡς οὐχ ἔστιν 6 τοιοῦτος 

80 σώζων ἐν ἑαυτῷ τὸν τοῦ συλλογισμοῦ ὁρισμόν: τὸ γὰρ τὸν ἄνϑρωπον 
/ ΄ \ \ \ f > \ v ΄ 

λέγειν μουσιχὸν, TO δὲ μουσιχὸν συμβεβηχός, εἶτα τὸν ἄνϑρωπον συνάγειν 
\ \ \ 5 / \ f ~ ~ / 2 [4 συμβεβηχὸς χαὶ τὴν οὐσίαν ποιὸν πόρρω τῆς συλλογιστικῆς μεϑόδου ἐστί, 

1 τὸν al: τῶν A ἀνάγει ἄγνοιαν AI: inv. ord. a 2 ἡ 1: om. a 6 λόγος χτλ.] 

Anal. Pr. 11 p. 24019, Τορ. 11 p. 100425 ἐν ᾧ tedévtwy — p. 99,27 ἐν δευτέρῳ σχήματι 

post p. 89,12 προαιρέσει denuo scripsit (= 10) et lineis ductis delevit I 7 post ἕτερόν 
τι add. συμβαίνει ἢ a ὃ χαχῶς A 11 προσχεῖσϑαι alb: προχεῖσϑαι [ἃ 12.13 μετὰ 

ἀντιφάσεως --- διὰ μέσου aAlb: om. [ἃ 16 προσληφϑῇ a?Al: προστεϑῇ al χαὶ OM. a 
ἡ om. A 18 xat od ΑΙ: κατὰ a 19 γὰρ 4541: δὲ a! 20. 21 τὴν --- οὖν in ras. A! 
21 συμπερασϑέντος a! 21. 22 παραλαμβάνεται A, pr. I: περιλαμβάνεται a, corr. I 

23 συνταχτέον 82: ovvtetévta al 24 te I: om. aA 24—30 περὶ --- σώζων al: ὃ 

ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος συλλογισμὸς οὐχ. ἔστι συλλογισμιός, δῆλον: οὐ γὰρ σώζει οὗτος A 
25. 26 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ΠΙροτέρων ἀναλ.] c. 20 p. 6664 sq. 26. ταῖς I: om. ἃ 
21 τῷ τοιούτω I: τῶν τοιούτων a ὑπομνήματα al 28 post τοῦ expunxit μὴ 
ὄντος Ia 32 μεϑόδου ἐστί AI: συζυγίας ἐστὶν 7) petddov a 
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5 x τὸ δὲ οὐ γὰρ εἰ τούτων ὄντων ἀνάγχη τόδε εἶναι χατασχευαστιχὴ 
αἰτία ἐστὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος συλλογισμὸν συλλο- 

γισμόν. χειμένων μὲν γάῤ τινων χατὰ τὴν συλλογιστιχὴν μέ ϑοδον χατ᾽ f. 20¥ 

ἐχείνην συνάγεται συλλογιστιχὸν χαὶ τὸ συναγόμενον: εἰ ὃὲ μή, ὡς ἢ 

5 τέχνη παραχελεύεται, of ὅροι τεϑῶσιν, GAN ἄλλως ληφϑῶσι zal ἄλλως, 

οὐδὲ τὸ συμπέρασμα τεχνηέντως συμπερανϑήσεται, ὥσπερ δὴ χἀπὶ τοῦ 

παραδείγματος γινόμενον φαίνεται. ἀσάφειαν δὲ τῷ λόγῳ ἐνεποίησε διά 

τε τοῦ τὸν ἐλάττονα ὅρον παραλιπεῖν, εἰ χαὶ μὴ πάντῃ, χαὶ διὰ τοῦ τὸ 
΄ > ~ ΄ vas Ae | pry s ΄ ~ \ 

τόδε τι ἐπὶ τοῦ συνθέτου λαβεῖν ἐπὶ οὐσίας μόνης λεγόμενον: πᾶσα γὰρ 

10 οὐσία τόδε τι σημαίνειν δοχεῖ. det οὖν χαταστῇσαι τὴν λέξιν χαὶ οὕτως 
εἰπεῖν. οὐ γὰρ εἰ τούτων ὄντων ἀνάγχη τόδε εἶναι, ἤτοι οὐ γὰρ εἰ 
Σωχράτους ὄντος λευχόν ἐστι, τὸ δὲ λευχὸν χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως 
(ἀντὶ γὰρ τοῦ χρώματος τὸ λευχὸν παρέλαβεν), ἀνάγχη τὸν Σωχράτην 

χρῶμα εἶναι διαχριτιχὸν ὄψεως διὰ τὸν ἐπισυναχϑέντα ψευδῇ συλλογισμόν" 
15 τούτου γὰρ δηλωτιχὸν τὸ διὰ τὸν συλλογισμόν. ἣ τὸ διὰ τὸν συλ- 

λογισμὸν ἀντὶ τοῦ “διὰ τὸν φαινόμενον μὲν εἶναι συλλογισμὸν μὴ ὄντα 

δὲ διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος συναγόμενον ψεῦδος᾽. οὐ γὰρ συλλογισμὸς 

ὃ τοιοῦτος διὰ τὸ μηδὲ τὸν αὐτὸν μέσον ἐν ἀμφοτέραις λαμβάνεσϑαι ταῖς 
προτάσεσιν, εἰ χαὶ τοῖς ἀτέχνοις συλλογισμὸς χαὶ τὸ τοιοῦτον δοχεῖ. ἄλλως 

20 μὲν γὰρ τὸ λευχὸν ἐν τῇ ἐλάττονι προτάσει παρείληπται τῇ λεγούσῃ ‘6 
Σωχράτης λευχός gor’ χαὶ ἄλλως ἐν τῇ μείζονι" ἐν μὲν γὰρ τῇ ἐλάττονι 

ay 1 f 7 Ἂ \ / ΄ 5. ’, \ ~ Ti 4 3 ὧν τὸ σύνϑετον παρελήφϑη, αὐτὴ λέγω ἣ οὐσία μετὰ τῆς ποιότητος, ἐν δὲ 

τῇ μείζονι μόνη αὐτὴ ἣ ποιότης: οὐ δεῖ δ᾽ οὕτως ἔχειν τὸν ἀληϑῶς a πον ἢ is Ξι ὕτως. EX Ἰῦως 
, > \ 3 5 Ἁ σ \ £ J >] ~ Ὁ \ , συλλογισμόν, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ὅρον χαὶ ὁμοίως ἐν ταῖς δυσὶ προτάσεσι 

παραλαμβάνεσϑαι. μᾶλλον δὲ οἶμαι τὸ τοιοῦτον σόφισμα ἀπὸ τοῦ Φαίδρου 

χαὶ ἐνταῦϑα παρειλῆφϑαι, διὰ τὸ ἐχεῖσε τὸν Σωχράτην ὁμόδουλον ἑαυτὸν 
τῷ or 

~ ? es € ov a 7 ἀποφαίνειν τῷ χύχνῳ, ἵν᾽ Ἢ ὃ λόγος οὕτως ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐχ δύο 

χαταφατιχῶν μεριχῶν συναγόμενος: ὃ Σωχράτης λευχός, 6 χύχνος λευχός, 

ὃ Σωχράτης ἄρα χύχνος, ὡς εἶναι τὸ τοῦτο δέ ἐστι λευχόν ἴσον τῷ 

80 τοῦτο δὲ τὸ λευχὸν χύχνος ἐστί᾽, ual δεῖ παραλαμβάνειν ἀντὶ tod λευχοῦ 
\ Py is \ \ > 9? > \ / ~ Sea NL y νι τὸν χύχνον. τὸ δὲ οὐδ᾽ εἰ τὸ τρίγωνον δυοῖν ὀρϑαῖν ἴσας ἔχει 

χατασχευαστιχόν ἐστι χαὶ αὐτὸ τοῦ μὴ εἶναι τοῦ συμβεβηχότος συλλο- 
γισμόν. τοῦτο δέ ἐστιν ὅ φησιν: οὐ γὰρ εἰ τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς 

ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, συμβέβηχε δ᾽ αὐτῷ χαὶ σχήματι εἶναι, 
ν΄ δὲ tee, 2 \ ~ 4 ~ Ps \ \ y. re ee OP δ 

85 6 τι σχῆμα, ἐστὶ τοῦτο, τουτέστι τοῦτο, λέγω δὴ τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς 

ὃ μὲν A: om. al 4 immo συλλογιστιχῶς ante χαὶ add. ἢ a? ἣ superser. Αἱ 
6 post οὐδὲ add. οὕτως a? 7 γενόμενον A, τος ye in ras, A! éxotnoe A 8 τὸ om. A 
9 μόνης a7Al: μὲν a! 11 ef yap τούτων omisso οὐ A οὐ alt. in ras., ut videtur, A’ 

12 ante ἐστι expunxit εἶναι Ib 13 post χρώματος add. τούτου A post ἀνάγχη 

add. xai A 15 post γὰρ add. ἐστι A 18 ph A 19 χαὶ alt. om. A 
21 λευκόν A 23 αὐτὴ μόνη A ἔχειν Av: ἐλέγχειν al ἀληϑῶς scripsi: ἄλλως al: 

om. A 24 ὁμοίως χαὶ A 25 ἀπὸ τοῦ Φαίδωνος (cuius citatur c. 35 p. 85 B) v 

26 évraddot A 27 οὗτος A 28 συναγόμενος Av: συναγόμενον al 30 δὲ om. A 

31 ὀρϑαῖς a! 32 τοῦ prius a*: χαὶ a! 32. 33 συλλογισμός a! 35 ἔσται sive 

ἐστιν, (Eotat) conicio 
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γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας, ὑπάρξει παντὶ σχήματι. τοῦτο γὰρ to 6 τι 

σχῆμα σημαίνει. ἣ οὕτω: οὐδ᾽ εἰ τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας 
ἔχει τὰς γωνίας, συμβέβηχε δ᾽ αὐτῷ σχήματι εἶναι, ὅτι σχῆμα, 

ἀντὶ τοῦ “διότι σχῆμα τὸ τρίγωνον᾽, ἤδη παντὶ σχήματι τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς 
γωνίας δυσὶν δρϑαῖς ἴσας ὑπάρξει’ οὐ γὰρ ὡς ἐπὶ σχήματος ποιοῦμεν 

τὴν τῶν γωνιῶν ἀπόδειξιν, GA ὡς ἐπὶ τριγώνου. ἣ δὲ τῶν παραλογι- 

σμῶν ἀγωγὴ ἐν τρίτῳ σχήματι συναχϑήσεται" τὸ τρίγωνον σχῆμα ἐστι, τὸ 

τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, τὸ σχῆμα ἄρα τὰς 
τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. ὥστε χαὶ τὸ τετράγωνον διὰ τὸ 

εἶναι σχῆμα τὰς γωνίας τοιαύτας ἕξει’ τοῦτο δὲ ἄτοπον: οὐ γάρ ἐστι 

τὸ ὀχτάγωνον τοιοῦτον ἢ τὰ λοιπὰ σχήματα 7 ὁ χύχλος. ἀλλὰ χαὶ ὃ 
συλλογισμὸς ὃ συνάγων διὰ μέσου τοῦ τριγώνου, ὅτι ἣ ἀρχὴ χαὶ τὸ 

πρῶτον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, ἐν τρίτῳ συνάγεται σχήματι. δεῖ 
οὖν οὕτως εἰπεῖν: οὐχ εἰ τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς 
γωνίας. συμβέβηχε δ᾽ αὐτῷ χαὶ σχήματι εἶναι ἣ πρώτῳ ἢἣ ἀρχῇ; 
διότι τοῦτο, τουτέστι τὸ τρίγωνον σχῆμα ἐστιν ἡ ἀρχὴ ἢ πρῶτον, ἤδη πᾶν 
σχῆμα τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἕξει" οὐ γὰρ ὡς ἐπὶ σχήματος τὰς 

τῶν γωνιῶν ἀποδείξεις ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τριγώνου ποιοῦμεν, οὐδ᾽ ὡς ἐπὶ πρώτου 

ἢ ἀρχῆς. ὅμοιος τοῖς ῥηϑεῖσιν παραλογισμοῖς ἐστι χαὶ οὗτος: ὃ χύων σός 
ἐστιν’ οὗτος πατήρ ἐστιν’ ὃ χύων ἄρα σὸς πατήρ ἐστιν. δμοίως δὲ χαὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων σοφισμάτων τῶν παρὰ τὸ συμβεβηχός: ἐλλιπὴς γὰρ ἢ (21: 
λέξις. εἰ οὖν ὁ ἔλεγχος συλλογισμός τίς ἐστιν, ὃ δὲ ἀπὸ τοῦ συμβεβη- 
χότος οὐχ ἔστι συλλογισμός, οὐδὲ ἔλεγχος ἄρα. διὰ δὲ τὸ ἀγνοεῖν τὸν 

χυρίως ἔλεγχον χαὶ οἱ τεχνῖται χαὶ ὅλως οἱ ἐπιστήμονες περὶ ἕχαστα 

ὑπὸ τῶν ἀνεπιστημόνων, ἤτοι τῶν σοφιστῶν, δοχοῦσιν ἐλέγχεσϑαι" 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἐλέγχονται. ἕχαστος γὰρ ἐπιστήμων, εἰ τύχῃ ἀγνοῶν 

τίς ὁ ἔλεγχος, ἀπατηϑήσεται περὶ ἐχεῖνα, περὶ ἅ ἐστιν ἐπιστήμων, ὑπὸ 

τοῦ ἀνεπιστήμονος, ὅστις ἐστὶν ὁ σοφιστής: οἷον ὁ περὶ τὰ μαϑηματικὰ 

ἢ τὰ μουσιχὰ ἐπιστήμων ἀγνοῶν τὸν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος συλλογισμὸν 
ἢ ἔλεγχον ἀπατηϑήσεται: ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηχότων ποιοῦνται πρὸς 

τοὺς ἐπιστήμονας οἱ ἀνεπιστήμονες τοὺς συλλογισμούς. οἱ δὲ ἐπιστήμονες, 

εἰ τύχωσι μὴ δυνάμενοι διαιρεῖν χαὶ διαχρίνειν ποῖοι οἱ ἀπὸ τῶν 

χαῦ αὑτὸ συλλογισμοὶ χαὶ ποῖοι of ἀπὸ τῶν χατὰ συμβεβηχός, ἢ ἐρω- 
τώμενοι συγχωροῦσι τὰ ἐρωτηϑέντα χαὶ ἐλέγχονται, ἢ μὴ συγχωροῦντες 

ἀλλὰ τὴν σιωπὴν τιμῶντες χαὶ οὕτως συγχατανεύειν τῇ ἐρωτήσει παρὰ 

τῶν ἀχουόντων ὑπολαμβάνονται διὰ τὸ τὴν σιωπὴν συγχαταϑέσεως εἶναι 
δηλωτιχήν. 

8.9 τὸ σχῆμα -- ἔχει a: om. I 14 οὕτως εἰπεῖν I: inv. ord. ἃ εἰ Δ: ἔστι al 
15 xat I: om. ἃ 21 ἐλλειπὴς a 28 περὶ a?: παρὰ I: πᾶς a} 90 ἀναπατη- 
ϑήσεται ἃ 90 ἢ I: οἱ ἃ 
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p. 168b11 Οἱ 6& παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς, ὅτι οὐ τοῦ αὐτοῦ ἣ 

χατάφασις χαὶ ἢ ἀπόφασις. 

Δεύτερός ἐστιν, ὡς ἐμάϑομεν, τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως παραλογισμῶν 

ὃ παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς. ὅτι δὲ χαὶ οὗτος παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου 
ἄγνοιάν ἐστι, πᾶσι χαταφανές: ἔλεγχος γάρ ἐστιν, ὡς πολλάχις εἴρηται, 

ὅταν ἐξ ὧν δίδωσιν ὁ ἀποχρινόμενος συμβαίνῃ ἀποφάσχεσϑαι ὃ χατέφησεν᾽ 
ἐπὶ δὲ τούτου οὐχ οὕτως: οὐ γάρ, “εἰ τοῦ ἀποχρινομένου διδόντος πῇ 
εἶναι λευχὸν τὸν Αἰϑίοπα ὃ ἐρωτῶν δι᾿ ὅλου τοῦ σώματος μέλανα εἶναι 
αὐτὸν ἀποδείχνυσιν, εἰς ἀντίφασιν ἤγαγε τὸν προσδιαλεγόμενον. δῆλα δὲ 

10 τὰ λεγόμενα ἐξ ὧν εἴπομεν, ὅτε τὸν τρόπον τοῦτον xat ἀρχὰς ἐξηγού- 

usta. χαὶ πάντες μὲν οὖν, φησίν, οἱ παραλογισμοὶ εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 
> 

ἄγνοιαν ἀναχϑήσονται: φανερώτατοι δὲ μάλιστα πάντων τῶν εἰς 

σι 

[4 

αὐτὴν ἀναγομένων ot παρὰ τὴν λέξιν, ἔνϑεν χαὶ οὕτω προσηγορεύ- 
ὕϑησαν, ὡς τῆς λέξεως αἰτίας γινομένης τοῦ παραλογίζεσϑαι. τὸ δὲ παρὰ 

15 γὰρ τοῦ λόγου τὴν ἔλλειψιν ἣ φαντασία γίνεται χαϑολιχῶς λέλεχται. 

τοιοῦτο δέ ἐστι τὸ διὰ τούτου δηλούμενον, ὅτι πᾶς οἷοσδήποτε παρα- 

λογισμὸς χαὶ πᾶσα φαντασία παραλογισμοῦ παρὰ ἔλλειψίν τινα γίνεται τοῦ 

λόγου, τουτέστι τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐλέγχου. ἣ λόγου τοῦ συλλογισμοῦ φησι 

xa) ὃν ὃ ἀληϑὴς ἔλεγχος γίνεται’ ὅταν γὰρ μηδέν τι ἐλλείπῃ τοῦ προ- 
90 εἰρημένου διορισμοῦ, ἔλεγχος ἀληϑὴς γίνεται: ὅταν δέ τι ἐλλείπῃ, φαινό- 

μενος. 

he. , 
TO AGYALTLOY. -- p. 108υ99. Of τε παρὰ τὸ λαμβάνειν τὸ ἐν ἀρχῇ xa 

Ἁ ῸΡ 5 Πάνυ σαφῆ εἰσι ταῦτα τοῦ ᾿Αριστοτέλους τὰ ῥήματα χαὶ οὐδέν τι 

παρανενοημένον ἔχουσι: δηλοῦσι γὰρ ὅτι χαὶ of δύο οὗτοι παραλογισμοί, 
25 ὅ τε τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνων χαὶ ὃ τὸ ἀναίτιον ὡς αἴτιον τιϑείς, δηλοί 

εἰσιν ὡς εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνάγονται διὰ τοῦ δρισμοῦ τοῦ 

ἐλέγχου. ἐπειδὴ γὰρ ὃ ἔλεγχος, ὡς πολλάχις εἴρηται, συλλογισμός ἐστιν, 
ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ οὔτε τὸ ἐν ἀρχῇ χεῖσϑαι det, χαὶ τὰ χείμενα δὲ 

αἴτια χρὴ εἶναι τοῦ συμπεράσματος, ὃ τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτούμενος χαὶ τὸ 

80 ἀναίτιον ὡς αἴτιον λαμβάνων δῆλον ὡς οὐ συλλογίζεται: εἰ δὲ μὴ συλλο- 
γίζεται, οὐδὲ ἐλέγχει. εἰσὶ δὲ χαὶ οὗτοι τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως παρα- 

ὃ ὡς ἐμάϑομεν om. A 6 ὃ χατέφησεν A: ὃ χαταφήσει 421: ἢ χαταφάσχειν al 
7 ante τοῦ add. ἀπὸ al 10 εἴπομεν] p. 40,10sq. 12 ante φανερώτατοι add. 

a Ἢ 

χαὶ a 13 αὐτὴν scripsi: αὐτὰ a: ad 1 ἔνϑεν scripsi: ἔνϑα al 14 post δὲ 

expunxit γὰρ 1 15 post γίνεται add. 4 τοῦ δοχεῖν ἐλέγχειν χαὶ ἀπατᾶν ἃ: om. Al 

19 γὰρ μηδέν 4341: δέ al ἐλλίπη A 22 te I Arist.: δὲ a (C) 23 ta I: 

om. a 24 παρανενοημένον scripsi: περινενοημένον al 29 τὸ prius 8451: tod a! 

30 ἀναίτιον I: μὴ αἴτιον a 
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~ 7 ~ , 

λογισμῶν: τέταρτος ὃὲ ὁ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτούμενος χαὶ λαμβάνων, ἕχτος δὲ 
ὃ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον τιϑείς. 

Ρ. 168»27 Οἱ δὲ παρὰ τὸ ἑπόμενον μέρος εἰσὶ τοῦ συμβεβηκότος. 

4 

Πέμπτος μέν ἐστι τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως σοφισμάτων 6 παρὰ τὸ 
5 ἑπόμενον παραλογισμός. ὑπάγει ὃὲ χαὶ τοῦτον εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 

ἄγνοιαν συλλογιζόμενος. συλλογίζεται δὲ οὕτω: οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενον 

παραλογισμοὶ μέρη εἰσὶ τοῦ συμβεβηχότος: οἱ ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος 
παραλογισμοὶ εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνάγονται: δῆλον οὖν ὡς χαὶ 

; 

7 

7 

ς \ \ ς x > \ ee 5, » ΡΝ \ ‘ 

οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενον εἰς τὴν | τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνάγονται. τὸ γὰρ f. 2lv 

10 ξανῦὸν τὸ ἑπόμενον τῷ μέλιτι χαὶ τὸ διάβροχον εἶναι τὴν γῆν δετοῦ 
χατενηνεγμένου συμβεβήχασι, τὸ μὲν τῷ μέλιτι, τὸ δὲ τῇ γῇ. καὶ ὅτι μὲν 

μέρος εἰσὶ τοῦ συμβεβηχότος οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενον, δῆλον. φανερὰ δέ ἐστι 

χαὶ ἢ τούτων διαφορά: διαφέρουσι γὰρ οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενον ἔλεγχοι τῶν 
\ \ lg σ ς \ \ \ \ P) 3 €. NX , Tapa τὸ συμβεβηχός, ὅτι οἱ μὲν παρὰ τὸ συμβεβηχὸς ἐφ᾽ ἑνὸς μόνου 

15 λαμβάνονται, τουτέστιν ἐφάπαξ, χαὶ οὐχ ἀντιστρέφονται. ἐφ᾽ ἑνὸς γὰρ 
ῇ ζ \ \ > / ΟΥ̓ 4 ς Din Ἂν ΓΑ \ / 4 μόνου λῆψιν τὸ μὴ ἀντιστρέφειν λέγει, ὡς ἐπὶ τούτου: τὸ μέλι ξανϑόν, 

τὸ ξανϑὸν χρῶμα, τὸ χρῶμα ποιότης, τὸ μέλι ἄρα ποιότης. ἣ τὸ ἐφ᾽ 

ἑνὸς λαβεῖν τοιοῦτόν τι σημαίνει, ὡς 6 σοφιστὴς τὸ συμβεβηχὸς χαὶ τὸ q 

ὑποχείμενον ὡς Ev xat ταὐτὸν λαμβάνει xal μίαν φύσιν οἴεται ἑχατέρων᾽ 

20 ἐπειδὴ γάρ, φησί, τὸ μέλι χαὶ τὸ ξανϑὸν ταὐτόν, τὸ δὲ ξανϑὸν χρῶμα, τὸ 
4 v ~ \ , > \ x \ iS id \ ‘4 > et 

υέλι ἄρα χρῶμα: χαὶ πάλιν ἐπειδὴ τὸ λευχὸν χύχνος, ὁ δὲ χύχνος οὐσία, 
5 \ 

χαὶ τὸ λευχὸν οὐσία: 7 οὕτως: ὃ ἐγώ εἰμι, σὺ οὐχ εἶ: ἄνϑρωπος δ᾽ εἰμὶ if 

ἐγώ: σὺ ἄρα ἄνϑρωπος οὐχ st. οἱ μὲν οὖν παρὰ τὸ συμβεβηχὸς ἐφ᾽ ἑνὸς 

μόνου λαμβάνονται, οἱ δὲ παρὰ τὸ ἑπόμενον ἀεὶ ἐν πλείοσι, τουτέστιν 

25 ἀεὶ ἐν ἀντιστροφῇ᾽ οἷον εἰ ὃ χλέπτης νύχτωρ πλανᾶται, χαὶ ὃ νύχτωρ 
, / 5 \ 5 .£ s 4 σ ΄ 

πλανώμενος χλέπτης ἐστι χαὶ εἰ ὃ τυραννήσειν μέλλων ὅπλα παρασχευάζει, 

χαὶ ὃ ὅπλα παρασχευάζων τυραννήσειν μέλλει: ἀλλὰ μὴν 6 Σωχράτης 
νύχτωρ πλανᾶται, χαὶ ὃ [Περιχλῆς ὅπλα παρασχευάζει: χλέπτης ἄρα ὃ Σω- 

΄ \ ¢ ,~ ΄ ΄ σ 4 \ > f 

χράτης, χαὶ ὃ [Π]εριχλῆῇς τυραννήσειν μέλλει. ὥστε ὅταν μὲν ἀντιστρέ- 

30 Ψωμεν τοὺς ὅρους, ὡς ἐπὶ τούτων ἔχει τῶν εἰρημένων, χαὶ μετὰ τὴν 
ἀντιστροφὴν προσλάβωμεν ὅρον, παρὰ τὸ ἑπόμενον τὸ τοιοῦτον λέγεται 

om \ \ > , 5 >] 3 a ~ ΣΕ ΄ 

σόφισμα" ὅταν ὃὲ pH ἀντιστρέψωμεν, GAN εὐθὺς τῇ ληφϑείσῃ προτάσει 

προσλάβωμεν ἑτέραν πρότασιν, ὡς ὅταν λέγωμεν ᾿ τὸ μέλι ξανϑόν, τὸ ξανϑὸν 
χρῶμα᾽, παρὰ τὸ συμβεβηχός ἐστι τὸ σόφισμα. μέρος ἄρα ἐστὶ τὸ παρὰ 

85 τὸ ἑπόμενον τοῦ παρὰ τὸ συμβεβηκός: διαιροῦνται γὰρ οἱ παρὰ τὸ συμ- 

5 χαὶ I: om. ἃ 8. 9 δῆλον --- ἀνάγονται a: om. 1 17 post ἢ τὸ add. xat A 
18 τοιοῦτόν τι AI: τοιοῦτον ἐστὶν, ἢ τί τοιοῦτον a σημαίνειν ἃ 19 post οἴεται 

add. εἶναι A 23. 24 οἱ μὲν ---λαμβάνονται om. A 25 ἀεὶ om. a! 
26, 27,29 τυραννίζειν a 26 xatacxevdter A 27 χατασχευάζων A 28 παρα- 

σχευάζει a: χατασχευάζει Al 29 post ὥστε add. xai A 29. 30 στρέψωμεν a 

92 ἀναστρέψωμεν a 
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‘ 
nid ee ets τε τοὺς λαμβάνοντας τοὺς ὅρους ὡς ἀντιστρέφοντας χαὶ εἰς 

τοὺς μὴ τοιούτους. ἀλλ᾽ ἴσως ἐρωτήσειέ τις, ὅτι διὰ τί οὐχ εἶπεν ‘ot παρὰ 

τὸ ἑπόμενον ἀεὶ ἐν ἀντιστροφῇ᾽. ἀλλ ἀεὶ ἐν πλείοσιν. ἢ διότι ἄλλο 
μέν ἐστι τὸ λέγειν “ὃ κχύχνος λευχός᾽ χαὶ ἄλλο τὸ λέγειν ᾿ τὸ λευχὸν 

5 χύχνος᾽ " ἐχείνως μὲν γὰρ ὃ χύχνος ἐστὶν ὑποχείμενον, τὸ δὲ λευχὸν χατη- 

γορούμενον, οὕτως δὲ τὸ ἔμπαλιν ὑπόχειται μὲν τὸ λευχόν, χατηγορεῖται 

δὲ ὁ χύχνος. οἱ μὲν οὖν παρὰ τὸ ἑπόμενον παραλογισμοὶ τοιοῦτοί εἰσι, 

δηλονότι ἀντιστρέφοντες τοὺς ὅρους καὶ ἕτερον προσλαμβάνοντες, χαὶ τοιοῦτοι 
ἀποτελούμενοι. ὅρα δὲ χαὶ τὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους παράδειγμα. ἐπειδὴ γὰρ 

10 ὃ χύχνος χαὶ ἣ χιὼν τῷ λευχῷ ταὐτόν ἐστιν (ἄμφω γὰρ λευχά), τὸν 

χύχνον χιόνα ἀξιοῦσιν εἶναι" νομίσαντες γὰρ ὅτ', ἐπειδὴ ἢ χιὼν λευχή, χαὶ τὸ 

λευχὸν χιόνα διὰ τῆς ἀντιστροφῆς 7 λέγοντες, ἔστι δὲ καὶ ὁ χύχνος λευχόν. 

ὑπολαμβάνομεν ὅτι χαὶ ὃ χύχνος χιών ἐστι. χαὶ διὰ τοῦτο γίνεται ὃ παρὰ 

τὸ ἑπόμενον ἔλεγχος. ἔστι δ᾽ οὐχ ἀναγχαῖον, ἐπειδὴ ὃ χύχνος χατὰ συμ- 
/ > La Pied 4 2 \ ΄ ~ / ls "é ¢ \ 15 βεβηχός ἐστι λευχόν. τοιοῦτόν ἐστι χαὶ 6 tod Μελίσσου λόγος, ὡς xat 

ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ἐδείξαμεν: λαβὼν γὰρ ὅτι τὸ γεγονὸς ἀρχὴν ἔχει 
χαὶ νομίσας ἀντιστρέφειν συνεπεράνατο λέγων" εἰ τὸ γενόμενον ἀρχὴν ἔχει, 
χαὶ τὸ ἀρχὴν ἔχον γέγονεν: ὥστε, εἴ τι μὴ γέγονεν, ἀρχὴν οὐχ ἔχε!" 

\ \ \ εὶ \ 4 vw σ μ᾽ \ \ Ww \ 9\ Ἃ Ψ τὸ δὲ μὴ ἀρχὴν ἔχον ἄπειρον: ὥστε τὸ μὴ γεγονὸς ἄπειρον: τὸ ὃὲ ὃν οὐ 

20 γέγονεν: τὸ ὃν ἄρα ἄπειρον. τὸ ὃὲ ἢ τὸ ἴσοις γίνεσθαι χαὶ τὸ 
| \ Ζ ΄ σ \ \ \ " , 4 5 a~ v αὐτὸ μέγεϑος λαμβάνειν ὅτι μὲν DARE γτῦ J πυμεγόν ἐστι δῆλον. ἔστι 

δὲ χαὶ τὸ eae τόδε τοιοῦτον" εἰ τὰ TO αὐτὸ χαὶ Ev μέγεϑος Aau- 

βάνοντα ἴσα ἐστί, χαὶ τὰ ἴσα γινόμενα τὸ αὐτὸ μέγεϑος χαὶ ἕν λαμ- 
΄ Vv ea »ῇ \ [9] Foss cal δ. ὁ 2 ee 4. α , v \ = 

βάνουσι: Σωχράτης δὲ χαὶ Θεαίτητος ἴσα ἐστί: Σωχράτους ἄρα xat θΘεαι- 
oe ΄ \ / C > ae, | Ὁ 2 2 \ \ 3 Υ 3... 4 ’, a. 

25 τήτου τὸ μέγεϑος ταὐτὸν χαὶ ἕν ἐστιν. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔστι ταὐτόν. τίνα δὲ 
»}} YW. \ \ > \ \ a , , ™ Ὁ \ ἂν εἴη τὰ TO αὐτὸ χαὶ ἕν μέγεϑος λαμβάνοντα; ἣ δηλονότι τὰ 

ποϊλυώνυμα: ὃ γὰρ μέγεϑος λαμβάνει ὃ ἄνϑρωπος, τοῦτο χαὶ ὃ βροτός, f. 22r 
\ Nie sf , ~ \ \ / σ \ \ > / χαὶ ὃ τὸ ἱμάτιον, τοῦτο χαὶ τὸ λώπιον. ὥστε τὰ τὸ αὐτὸ μέγεϑος λαμ- 

βάνοντα χαὶ ἴσα ἐξ rayne yreeay: οὐ μὴν χαὶ τὰ ἴσα γινό; 

80 λαμβάνει μέγεϑος: οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ τοῦ Σωχράτους μέγεϑος τ 
Θεαιτήτου, εἰ χαὶ ἴσα ἐστίν, GAN ἕτερον. ὁμοίως, φησί, χαὶ ἐπ 

ἴσων xtyo) υένων" ae γὰρ χαὶ ὃ a οὗτος παρὰ τὸ 

a9 
ἥμενα τὸ αὐτὸ 

c- .Ξ) 

— mm a o 3 

Ἵ 

Μν1 

μενον. τὰ μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ μέγεϑος χαὶ ἕν λαμβάνοντα ἴσα 
σϑαι ἀληϑές, οὐ μὴν xat τὰ ἴσα ae τὸ αὐτὸ μέγεϑος λαμβάνει. 

35 ce δὲ ὃ παξολθηαμας διὰ τὸ ἐχεῖ μὲν τὸ ταὐτὸ χαὶ ἕν μέγεϑος 

ταὐτὸν λέγειν τῷ ὅρῳ" ὃ γὰρ Σωχράτης χαὶ ὃ Πλάτων, εἰ τύχῃ xat ἄμφω 

1. 2 εἰς τὸ al ὃ post ἢ add. πάντως A 4 ὃ χύχνος --- λέγειν om. A 
λευχὸς 411: λευχὸν a? 5 ἐχείνου al 6 post δὲ add. καὶ ἃ 9 γὰρ I: ela 
11 ἀξιοῦμεν a 12 aut λέγομεν (cf. vs. 13) aut λέγειν ἔστιν scribendum videtur 
λευχόν alt. om. a! 13 ὑπολαμβάνομεν I: ὑπολαμβάνοντες a 16 ἐν τοῖς προλαβοῦσιν] 

Ρ. 49,5 sq. 18 τι om. A 23 xat alt. I: om. a 24. 25 σωχράτης ἄρα xat ϑεαί- 

τητος ἃ 20 λαμβάνοντα I: λαμβάνουσιν a 29 post μὴν add. ἀλλὰ ἃ: om. Al 

30 tH ΑΙ: τὸ ἃ 31 post εἰ add. γὰρ al: om. A εἰσὶν A, sed ef. vs. 24 32 γὰρ 
χαὶ οἴῃ. A 3d. 84 γίνεσθαι scripsi: γίνεται ΔΑΙ 35 ταυτὸ ΑΙ: αὐτὸ ἃ 36 τύχοι A 
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l4 v \ - pe | , a ‘4 Vv 4 ae ν᾽ 5 7 

τριπήχεις ὄντες, TO αὐτὸ χαὶ Ev μέγεϑος ἔχοντες ἴσοι εἰσί’ ταὐτὸν γάρ ἐστι 
- 

τῷ ποσῷ τὸ ἀμφοτέ ἣν» μέγεϑος: οὐ μὴν χαὶ τὰ ἴσα γινόμενα τὸ αὖτ ῷ» 
μέγεϑος ς ἔχουσιν" οὐ γὰρ of αὐτοὶ πάλιν ἴσοι ὄντες τὸ αὐτὸ τῷ ἀριϑῳ, Ξ 

"Ψ 

, 
Cc 

με 

“Er 
\ μέγεϑος ἔχουσιν: ἄλλο γὰρ τὸ μέγεϑος τὸ ἐν τῷ Σωχράτει χαὶ ἕτερον τ o- 

5 ἐν τῷ ΠΙ᾿λάτωνι. ἐχεῖ μὲν οὖν, ὡς εἴπομεν, τὸ αὐτὸ τῷ εἴδει xal τῷ Gp -Ξ 
λαμβάνεται, ἐνταῦϑα δὲ τῷ ἀριϑμῷ. ἐπισχεπτέον δέ, φησί, τοῦτο 

Ἀ v »] A \ 7 \ \ \ a ’ὔ, 

χαὶ ἄλλως. αὐτὸς μὲν συλλογισάμενος τὸν παρὰ τὸ ἑπόμενον παρα- 

λογισμὸν εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνήγαγεν: ἐπισχέψασϑαι δὲ λέγει, 
μήποτε χαὶ xa’ ἕτερόν τινα τρόπον εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀναχϑή- 

10 Getat, 7 παρὰ τὸ ἄλλον χαὶ ἄλλον λαμβάνειν τὸν μέσον ἢ χατ᾽ ἄλλο τι 
« Se τ- Mv ν τῷ δρισμῷ τοῦ ἐλέγχου ἀπηριϑμημένων. 

Ρ. 109140 Οἱ δὲ παρὰ τὸ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν. 

roa. | ξ Ons ~ > A ~ 7, ~ ξ΄ 4 \ \ 

Kat ὃ ἕβδομος τῶν ἐχτὸς τῆς λέξεως παραλογισμῶν, 6 παρὰ τὸ τὰ 
δύο ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν γινόμενος, ὅτι εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνά- 

~ , ς ΄ v ce ΝΜ ΄ 

15 yetat, δῆλον: ἐπειδὴ γάρ, ὡς πολλάχις εἴρηται, ὃ ἔλεγχος συλλογισμός 

ἐστιν ἀντιφάσεως, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ ἕνα δεῖ εἶναι τὸν ὑποχείμενον χαὶ 

ἕνα τὸν χατηγορούμενον, ἐν ὃὲ τῇ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἐρωτώσῃ τοῦτο 

οὐχ ἔστι, δῆλον ὡς οὐχ ἂν εἴη συλλογισμός. γίνεται οὖν, φησίν, ἐν τῷ 

Uy διαιρεῖν τὸν ἀποχρινόμενον τὸν τῆς προτάσεως λόγον, τουτέστιν 

20 ἐν τῷ μὴ δύνασϑαι αὐτὸν διαιρεῖν τὴν χυρίως πρότασιν ἐχ τῆς δοχούσης 
προτάσεως χἀντεῦϑεν ἀπατᾶσϑαι. πρότασις μὲν γάρ ἐστιν ἣ ἕν xad 

ἑνὸς ὑποχειμένου χατηγοροῦσα" αὕτη δὲ 7 τοῦ σοφιστοῦ πλείω xa? ἑνὸς 
λέγουσα οὐχ ἔστι πρότασις. τὸ δὲ ὁ γὰρ αὐτὸς ὅρος ἑνὸς μόνου χαὶ 
ἁπλῶς τοῦ πράγματος τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι χαὶ τὸ χατηγορούμενον ἕν 
2 , : ey \ ἴω." if Q as se = ee. σ b) 4 ἊΝ ~ 

25 Opethei εἶναι xat τὸ ὑποχείμενον ἕν Kat ὃ αὐτὸς ὅρος ἀμφοτέρων. ἣ μᾶλ- 

hov οὕτω: ὃ αὐτός, φησίν, ὅρος ἑνὸς μόνου, τουτέστιν ἕν μόνον ὀφείλει 

εἶναι τὸ χατηγορούμενον, χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν χαὶ τοῦ ὑποχειμένου: πρᾶγμα 
΄ ΄ ΄ v \ ἦν , , XN \ + > fee 

γάρ, ὡς πολλάχις εἴπομεν, TO ὑποχείμενον λέγει. τὸ δὲ οἷον ἀνθρώπου 

χαὶ ἑνὸς μόνου ἀνϑρώπου παράδειγμα ἐπήγαγεν χατηγορουμένου χαὶ 

80 ὑποχειμένου, ἄνϑρωπον μὲν λέγων τὸν χατηγορούμενον, ἕνα δὲ μόνον ἀν- 
ὕϑρωπον τὸν ὑποχείμενον: εἰ γὰρ χατηγορεῖται ὁ ἄνθρωπος, zat? ἑνὸς 

2 ἀμφοτέρων Al: ἀμφότερον ἃ 4 τὸ alterum om. ἃ σωχράτη ἃ 5 τὸ 
ταυτὸ Α 8 δὲ a: om. I 9 χα a: δ Ὁ ἄγνοιαν a: om. 1 
12 πλείονα ἃ ἐρωτήματα om. ἃ 13 co I: om.a 17 ἐρωτώσῃ A: épw- 

τήσει al 18—22 ἐν τῷ --- χατηγοροῦσα al: διὰ τὸ μὴ διαρϑροῦν καὶ ἀχριβῶς γινώσχειν 

ἡμᾶς τὸν λόγον χαὶ τὸν ὁρισμὸν τῆς χυρίως προτάσεως: ἢ μὴ διαιρεῖν: ἤγουν διὰ τὸ μὴ 
δύνασθαι διαχρῖναι τίς ἐστιν ἡ χυρίως πρότασις, καὶ τίς ἡ δοχοῦσα καὶ φαινομένη, χἀντεῦϑεν 

ἀπατᾶσϑαι: χυρίως γὰρ πρότασις ἐστὶν ἡ ἕν χατηγορούμενον (ν prius in ras.) καϑ' ἑνὸς ὑπο- 

χειμένου λαμβάνουσα Α 23 post yap add. 6 A 25 ἀμφοτέρων A: ἀμφότερος a: com- 

pend. I 26 post ἕν add. xat a 28 πολλάχις] velut p. 37,23 λέγει ΑἸ: λέγεται a 

90 μόνον om. A 31 ante χαϑ᾽ add. χαὶ A 
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, lA ~ a , 5 ‘ , ‘ , - μόνου χατηγορηϑήσεται τοῦ Σωχράτους, οὐ χατὰ Σωχράτους χαὶ [Πλάτωνος 

χαὶ ᾿Δλχιβιάδου. κχκαταχρηστιχώτερον 68 τῷ τοιούτῳ ἐχρήσατο παρα- 
δείγματι. σαφῶς δὲ xal αὐτὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης τὰ ἑξῆς ἀπαγγέλλει, πλὴν 

ἵ 
ἐν τῇ λέξει τῇ 

5 τὸ οὗτος περὶ τοῦ παραλογισμοῦ εἴρηχε τοῦ ex τοῦ τὰ πλείω ἐρωτήματα 
φανερὸν ὅτι χαὶ οὗτος ἐν τῇ τοῦ ἐλέγχου ἀγνοίᾳ 

[ΑἹ ~ ξ΄ 7] \ εν a. LS dy , ΄ a sa C na VS ΄ 4 

ἕν ποιεῖν ὡρμημένου. εἰ μὲν οὖν δέδωχε, φησίν, ὁ ἐρωτηϑεὶς ὡς πρὸς 
utav ἐρώτησιν, ἔσται ἔλεγχος. χυρίως μὲν οὖν οὐδ᾽ οὕτως ἔλεγχός ἐστι, 
πλὴν ἐπειδήπερ μὴ προσσχὼν τοῖς ἐρωτωμένοις δέδωχεν ὡς μίαν ἐρώτησιν 

ἐρωτηϑείς, λέγεται ἠλέγχϑαι. εἰ δὲ μὴ δέδωχεν ἀλλὰ φαίνεται, δηλονότι 

10 δεδωχώς (τοῦτο γὰρ δεῖ ἔξωϑεν προσεπινοεῖν), ἔσται φαινόμενος ἔλεγχος. 
ef \ la Ἁ \ aa Ἀ ) ~ / “Ἃ ᾿Ν σ ΑΝ 7 

ἀλλὰ πότε δὴ μὴ δεδωχὼς φαίνεται δεδωχέναι; 7 δηλονότι, ὅταν τὸ tows 

ἢ τὸ “τρόπον τινά᾽ 7 τὸ ᾿ ἔστω᾽ ἐν ταῖς ἀποχρίσεσι προσεπιφϑέγγηται: οἷον 

εἴ τις ἤρετο ‘apa γε ὃ τοῦτον τύπτων ἄνϑρωπον τύπτει;᾽, ὁ δὲ ἀϊποχρι- f. 22ν 

νόμενός φησιν ἴσως ἣ ὅτι τρόπον τινὰ ἢ ὅτι ἔστω, ἐχ τοῦ λόγου φαίνεται 
/ 9 a/ , γ \ [4 \ ΄ 

15 μὲν δεδωχέναι, οὐ δέδωχε δέ. οὕτω χαὶ [Πρωταγόρας χαὶ Θρασύμαχος 

᾿ χαὶ ἄλλοι πολλοὶ τὰς ἀποχρίσεις φαίνονται ποιούμενοι. τὸ γὰρ ‘tows’ 7 τὸ 
“ἔστω᾽ χαὶ τὰ τοιαῦτα οὐ δοχοῦσιν εἶναι συγχωρούντων ἀλλὰ μὴ ἀρεσχο- 

μένων τῇ ἐρωτήσει. τυχὸν δὲ χαὶ μὴ ἀποχρινόμενοι ἀλλὰ σιγῶντες φαί- 

νονται δεδωχέναι, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἐλέγχεσϑαι φαίνονται, ἀλλ᾽ οὐ χυρίως 

20 ἐλέγχονται. 

p. 169218 Ὥστε πάντες οἱ τρόποι πίπτουσι. 

, ~ ~ Oo ΄ ς ΄ > ᾿ ~ 93 ΄ 
Δείξας ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι πάντες ot τρόποι εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 

ἄγνοιαν ἀνάγονται, χαὶ πάλιν ἡμᾶς ἀναμιμνήσχει τῆς τούτων ἀναγωγῆς, 

χαὶ σαφέστερον ἀπαγγέλλει πῶς οἱ δεχατρεῖς τρόποι εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 

25 ἄγνοιαν ἀνάγονται. χαὶ φησὶν ὅτι ot μὲν παρὰ τὴν λέξιν εἰς τὴν τοῦ 
; » b] Lf \ \ 3 ~ , > / σ a 

ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνάγονται διὰ τὸ μὴ ἀληϑῇ συνάγειν ἀντίφασιν, ὅπερ 

ἐστὶν ἴδιον ἐλέγχου, ἀλλὰ φαινομένην: οὐ γὰρ τοῦ ἐλέγχου ἐστὶ τοῦ 
χυρίως ἴδιον τὸ φαινομένην συνάγειν ἀντίφασιν, ἀλλὰ τούτου μὲν τὸ ἀληϑῆ 

ἀντίφασιν, τοῦ δὲ σοφιστιχοῦ τὸ φαινομένην. τοῦ γὰρ ἀποχρινομένου δόντος 
80 τὸν σιγῶντα μὴ λέγειν ὃ σοφιστὴς οὐ τοῦτο συνάγει, λέγω δὴ τὸ τὸν 

~ / 5 ε σ \ ᾿ς / ΄ ~ , 

σιγῶντα λέγειν, GAA ὅτι τὰ σιγώμενα δυνατόν ἐστιν ἡμᾶς λέγειν: ὥστε 
5 3 ~ id > , , \ ~ ~ > \ \ οὐχ ἀληϑῶς ὃ ἀποχρινόμενος ἐλέγχεται παρὰ τοῦ σοφιστοῦ ἀλλὰ παρὰ 

1. 2 οὐ ---Ἀλχιβιάδου om. A 7. 8 χυρίως μὲν οὐδ᾽ οὕτω: πλὴν χαϑὸ A 
8 προσσχὼν scripsi: προσχὼν aAl ἐρωτημένοις (510) ἃ post ἐρωτωμένοις add. 

ἀλλὰ συναρπαγεὶς A 8. 9 δέδωχεν ἀπόχρισιν ὡς ἐρωτηϑεὶς μίαν πρότασιν A 

11 τότε a! 15 post δέδωχε eras. 2—3 lit. I post οὕτω add. γὰρ A ante 

πρωταγόρας et ante ϑρασύμαχος add. ὁ A 18 τυχὼν a 19 χαὶ alt. om. A 
ἀλλ᾿ A: καὶ al post xvpiws add. δὲ a 21 post πίπτουσιν add. ex Arist. εἰς 
τὴν tod ἐλέγχου ἄγνοιαν A 23 χαὶ om. A 24 σαφέστατα a ἀναγγέλλει a! 

27 φαινομένην a: φαινομένως | 28 τὸ prius I: thy a τὸ alt. I: thy τὸ ἀληϑὲς a 

29 φαινομένως a 32 οὐχ ἀληϑῶς 451: οὐ χαλῶς a! 

Comment. Arist. IL 8. [Alexander] in Sophisticos elenchos. 9) 
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ν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν. χαὶ οἱ μὲν παρὰ τὴν λέξιν οὕτως ἀνάγονται 
εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν, οἱ δ᾽ ἄλλοι (ἄλλους δὲ λέγει τοὺς ἐχτὸς 

ς λέξεως παραλογισμούς) εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ἀνάγονται παρὰ 

ν τοῦ συλλογισμοῦ ead εἰ γὰρ συλλογισμός ἐστι “λόγος ἐν ᾧ 

τεϑέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν χειμένων δυμβαήθξα . οἱ δὲ παρὰ τὸ συμ- 

εὶ an al 

fh | 

βεβηχὸς χαὶ τὸ ἑπόμενον xat a6 mot οὐχ ἐχ τῶν τεϑέντων τῷ ἀπο- 

χρινομένῳ τὰ συναγόμενα συμπ spent δῆλον ὅτι wpa τὸν τοῦ συλλο- 

γισμοῦ ὅρον ταῦτα συνάγουσι. χαὶ εἴη ἂν τὸ παρὰ τὸν τοῦ συλλο- 

γισμοῦ ὅρον ἴσον τῷ ᾿ἀσυλλόγιστοι δέ εἰσιν οἱ ἐχτὸς τῆς λέξεως παρα- 

10 λογισμοί᾽. 

p. 169222 Ἢ δ᾽ ἀπάτη γίνεται τῶν μὲν παρά. 

Εἰπὼν πόσοι τε χαὶ τίνες εἰσὶν of τρόποι χαϑ' ods of σοφισταὶ τοὺς 
διαλεγομένους ἐπηρεάζουσι, μετὰ δὲ ταῦτα δείξας ὅτι πάντας δυνάμεϑα | 

λέγειν παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν γίνεσϑαι, λέγει χαὶ τὴν αἰτίαν xa 

15 ἣν παρὰ τῶν σοφιστῶν ἀπατώμεϑα. χαὶ αἰτιᾶται τὴν ἄγνοιαν ἡμῶν: ἣ β 
ἀπάτη γάρ, φησί, γίνεται ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων χαὶ τῶν ἀμφιβόλων (λόγον 

γὰρ τὴν ἀμφιβολίαν το διὰ τὸ wy δύνασθαι διαιρεῖν ποσαχῶς τὸ 
πρᾶγμα. λέγεται. χαὶ ὁπηνίχα τι ἐρωτηϑῶμεν τα τὺ ἣ a ene 
ὡς ἁπλῶς λεγόμενον συγχωροῦμεν χαὶ ἀπατώμεϑα: ἐπὶ τινῶν γὰρ οὐχ 

20 εὐχερές ἐστιν οὐδὲ ῥάδιον συνιδεῖν ὅτι τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστὶ τὸ 
ἐρωτώμενον, ὡς τὸ ἕν καὶ τὸ ὃν χαὶ τὸ ταὐτόν. τῶν δὲ παρὰ τὴν 

σύνϑεσιν χαὶ διαίρεσιν παραλογισμῶν αἴτιον αὖϑις γίνεται τὸ μὴ εἰδέναι 

ἡμᾶς ὅτι οὐ ταὐτὸν σημαίνει ὃ λόγος συντιϑέμενός τε χαὶ διαιρούμενος, 
ἀλλὰ τοτὲ μὲν ἕτερον νοῦν εἰσάγει, τοτὲ δὲ ἕτερον: οἰόμεϑα ὃδὲ ταὐτὸν 

25 σημαίνειν τὸν λόγον χαὶ συντιϑέμενον χαὶ διαιρούμενον, ὡς ἐπὶ 

πολλῶν ἔχει: ἐπὶ γὰρ τῶν πλείστων οὐχ ἄλλο δηλοῖ ὃ λόγος συντιϑέμενος 
χαὶ ἄλλο διαιρούμενος ἀλλὰ τὸ αὐτός ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν παρὰ 
τὴν προσῳδίαν ἔχει παραλογισμῶν: οὐ γὰρ ἴσασιν οἱ ἐρωτώμενοι 
ὅτι ἄλλο σημαίνει 6 λόγος ἀνιέμενος χαὶ ἐπιτεινόμενος, τουτέστιν 

80 ὀξυνόμενος ἢ περισπώμενος. 2x οὐδενὸς γὰρ τὸ αὐτὸ σημαίνει ἐπιτεινό- 
Ἃ 

μενος χαὶ ἀνιέμενος, ἢ μᾶλλον οὐχ ἐπὶ πολλῶν" ἐπ᾽ ὀλίγων δὲ πάντῃ" 

Θαλῆς γὰρ χαὶ Θάλης τὸ αὐτὸ δηλοῖ: χαὶ ἄμφω γὰρ ὀνόματα χύρια" ἄγνος 

δὲ χαὶ ἁγνὸς χαὶ "Ἄργος χαὶ ἀργὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο δηλοῖ, χαὶ σχεδὸν ἐπὶ 
πάντων. ἐπὶ δὲ τῶν παρὰ τὴν ὁμοιοσχημοσύνην γινομένων παραλογισμῶν 

sf 

ἀπά ils ee διὰ τὸ χαλεπὸν εἶναι διελεῖν ποῖα ide τν χαὶ f. 23r 

ta ὡς Etépws λέγεται. τοῦτο δὲ εἴρηται διὰ τὰ ἐνεργητικῶς μὲν 

4 λόγος AI: 6 λόγος a?: om. a! ef. p. 58,6 6 οὐχ. om. A 11 post mapa add. 

τὴν a 13 πάντας Al: πάντες a 17 post διαιρεῖν add. ταῦτα A 20 λεγόμενον a 

24 τότε utrobique a Ol μᾶλλον scripsi: μάλιστα al πάντων a} 32 ἄγνος al 

06 μὲν I: om. a 
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ἐχφερόμενα παϑῶν δὲ ὄντα σημαντιχά, οἷόν ἐστι τὸ ὁρᾷν, τὸ ἀχούειν 

χαὶ τὸ μανϑάνειν’ ταῦτα γὰρ ἐνεργείας εἰσὶ χαὶ πάϑους δηλωτιχά, χαὶ 

λαμβάνει μὲν ὁ σοφιστὴς ὡς παϑητιχά, οἴεται δὲ ὁ ἐρωτώμενος ὡς ἐνερ- 
γητιχὰ χαὶ δίδωσιν οὕτως αὐτά, χἀντεῦϑεν χαὶ ἀπατᾶται. τὸ δὲ 0 

yap ὃ τοῦτο δυνάμενος ποιεῖν ἐγγύς ἐστι τοῦ ϑεωρεῖν τ 

τοιοῦτον ἔχει τὸν νοῦν: ὁ δυνάμενος διαίρεσιν ποιεῖσϑαι τῶν ἐ ͵ 

πάϑους σημαντιχῶν, ναὶ μὴν χαὶ τῶν ὅσα μὲν διαιρούμενα ἄλλο τι σημαίνει, 

συντιϑέμενα δ᾽ ἕτερον, οὐχ ἥχιστα δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων, χαὶ συνιεὶς 

τῶν πολλαχῶς εἶναι λεγομένων τὸ ἐρωτώμενον, ὃ τοιοῦτος ὡς δυνάμενος 
ἐπὶ πάντων διαίρεσιν ποιεῖσϑαι οὐ ῥᾳδίως ἀπατηϑήσεται, χαὶ μὴ ἀπατώ- 

wusvos ἐγγύς ἐστι τοῦ ϑεωρεῖν τὸ ἀληϑές. 

p. 169233 Μάλιστα δὲ ἐπίσταται συνεπινεύειν. 

Περὶ tod παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως συμβαίνοντος παραλογισμοῦ τὸν 

«λόγον ποιησάμενος χαὶ εἰπὼν ὅτι ἐπὶ τῶν δι’ αὐτοῦ γινομένων παρα- 

10 

20 

25 

30 

λογισμῶν τὸ αἴτιόν ἐστι τῆς ἀπάτης τὸ δυσχολαίνειν ἡμᾶς περὶ τὴν διαΐί- 

ρεσιν τῶν ποῖα μὲν ὡσαύτως χαὶ ποῖα ὡς ἑτέρως λέγεται, ἔτι 

περὶ τοῦ αὐτοῦ τούτου διέξεισι. χαὶ φησὶν ὅτι μάλιστα δὲ συμβαίνει 

ἡμᾶς ἀπατᾶσϑαι διὰ τὸ οἴεσϑαι διὰ τὴν ὁμοιοσχημοσύνην ταὐτὸν εἶναι 
΄ ΄ aa \ \ \ ᾿ ~ ΄ > ee \ τόν τε χαϑόλου avipwrov χαὶ τὸν peptxov τὸν Σωχράτην: ἐπεὶ yap 

χαχεῖνος ὃ χαϑόλου ἄνθρωπος λέγεται χαὶ οὗτος ὁ μεριχὸς ἄνϑρωπος. 
3 ᾿ 4 ϑ ὃ \ μὴ ~ λέξε e ὁ ny ih SL ot. δύν ται ἀπατώμεϑα διὰ τὸ τῆς λέξεως ὁμοιόσχημον. μάλιστα δέ, φησί, δύνατα 

ὯΙ ἋἋ leg A th δὲ δύ πῇ ‘He Pye pee a οἷα Ξ \ 

συμπείϑειν. 7 οὕτως: μάλιστα δὲ δύναται πείϑειν εἰς TO συνεπινεύειν χαὶ 
ὁμολογεῖν τὰς τῶν σοφιστῶν προτάσεις, ὃ πάλιν ταὐτόν ἐστι τῷ υάλιστα 

δὲ ἀπατᾶσϑαι συμβαίνει ἡμᾶς διὰ τὸ νομίζειν ὅτι πᾶν τὸ χατηγορού- 

μενόν τινος τόδε τί ἐστι καὶ Ev χαὶ ταὐτόν ἐστι τῷ ὑποχειμένῳ. 
γίνεται δὲ τοῦτο διὰ τὸ ἐν ὁμοίῳ σχήματι τῷ ἄνϑρωπος τῷ ἑνιχῷ ἀμφό- 

TEPA, τὸ χατηγορούμενον χαὶ τὸ ὑποχείμενον, σημαίνεσϑαι. τοῦτο ὃὲ οὐχ 

of ἀλληϑές: ὡς γὰρ ἐν ταῖς Κατηγορί ἴ τῷ μὲν ἑνὶ χαὶ τῇ ἔστιν ἀληϑές: ὡς γὰρ ἐν ταῖς Κατηγορίαις εἴρηται, τῷ μὲν ἑνὶ χαὶ τῇ 
ί bata τὸ τόδ ἁρμόττει" “a 10 t ἕν ἀριϑμῷ τὸ δηλού- πρώτῃ οὐσίᾳ τὸ τόδε τι ἁρμόττει" “ἄτομον γὰρ χαὶ ἕν ἀριϑμῷ τὸ ὃη 

μενόν ἐστιν: ἐπὶ d& τῶν δευτέρων οὐσιῶν φαίνεται μὲν ὅσον τῷ σχήματι 
~~ [4 σ ἠὃ ? σ εὖ » ὃ πον πύόϑεν τῆς προσηγορίας ὅτι τόδε τι σημαίνει, ὅταν εἴπῃ avUpwrov. Tobe 

οὖν γίνεται ἢ ἀπάτη; ἣ ὡς χαὶ ἄνωθϑεν εἴρηται, διὰ τὸ ἀνώμαλον τῆς 
\ ὌΝ. FF , συνηϑείας, ἥτις xal τὰ ἀνόμοια πράγματα δμοίοις σχήμασι λέξεων εἴωϑε 

2 ἐνεργητιχὰ a! εἰσι post δηλωτιχά collocat a? 4 ἀπατᾶ al σημαίνουσι A 

8 ἕτερον ΔΑ: ἕτερα 1 ‘11 ϑεωρεῖν A Arist.: non liquet 1: ϑεωροῦντος a ef. vs. 5 

12 

24 

om. 

lemma a: om. Al 13 post περὶ add. δὲ al: om. A συμβαίνοστος (sic) I 

ί 

δὲ 821: χαὶ a! 25 ἐστι tH I: om. ἃ 27 post to prius add. te v 28 yap I: 

a ἐν ταῖς Κατηγορίαις] ο. 5 p. 3610sq. 30 ὅσον al: ὁμοίως Arist. 

31 post ἄνθρωπον add. ἢ ζῶον, οὐ phy ἀληϑὲς" od (Av) yap δευτέρα οὐσία οὐχ ὡς τόδέ 

τι δείχνυται, ἢ λέγεται, ἀλλ᾽ ὡς τοϊόνδε. 
> 

αφο ρίζει a? v 
5Ὲ 

διότι περὶ οὐσίαν τὸ ποιὸν, ὡς ἐν ἐχείνοις εἴρηται, 
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5 ΄ , \ \ σ Ὑ Vv ra Ἁ / 

πολλάχις σημαίνειν: xal γὰρ ὅταν εἴπῃ τις ἄνϑρωπον, πιϑανὴν φαντασίαν 
- ἐυωποιεῖ ¢ wv e v 9 / ἐστι τῷ Ν Ρ , Θ᾽ \ = 5 ϑ ~ ἐμποιεῖ, ὡς ἄρα ὁ ἄνϑρωπος ὅμοιός ἐστι τῷ Σωχράτει χαὶ εἷς ἀριϑμῷ, 

ἐπειδὴ εἴδει ἐστὶν εἷς. τὸ δὲ τῷ γὰρ Evt χαὶ tH οὐσίᾳ μάλιστα 
> ~ f \ IS Q \ =a α \ Jew F ΄ δοχεῖ παρέπεσϑαι τὸ τόδε τι ἕν χαὶ οὐσίαν τὰς ἀτόμους λέγει 

> Ἢ ΄ ΄ \ \ ΄ ¢ a ae Xt , 
οἷον Σωχράτην, [lkatwva xat τὰς τοιαύτας. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων 

ιὰ τὸ δμοίῳ σχήματι τῆς προσηγορίας σημαίνεσϑαι τῷ Evexm (ual γὰρ 

χαὶ ὃ Σωχράτης ἄνϑρωπος, χαὶ 6 ἄνϑρωπος ὁμοίως ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ οὐχ 
» ~ c ἘΝ Oy ΞῈΝ Ὺ,.: \ ‘ > rd / s 

ἄνϑρωποι πληϑυντιχῶς), ὡς οὖν ἐπὶ τούτων διὰ τὸ ἐν ὁμοίῳ σχήματι 

σημαίνεσϑαι φαντασίαν ἐμποιεῖ ὅτι 6 χαϑόλου ἄνθρωπος ὅμοιός ἐστι τῷ 
v ΄ \ > > " fed \ > “ὃ ~ » , ΄ 

10 Σωχράτει χαὶ εἷς ἀριϑμῷ, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει γίνεσϑαι 
τῶν παρὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς λέξεως γινομένων παραλογισμῶν. οἶμαι δὲ 

ur ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν παρὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς λέξεως εἰπεῖν τοῦτο, 
> a 3349 > / Ded Ψ \ \ ΄ Χ ΄ ee 
ἀλλ᾽ em ἐχείνων μόνων ἐφ ὧν διὰ THY ὁμοιότητα τὰς χαϑόλου οὐσίας 

σι 

o7 Ὁ 

cy a R VV 

τὰς αὐτὰς εἶναι TH ἀριϑμῷ ταῖς μερικαῖς συνάγειν πειρῶνται. διὰ τοῦτο 

15 γὰρ εἶπε διὸ xat τῶν παρὰ τὴν λέξιν οὗτος 6 τρόπος ϑετέος, ὡς 

ἰ ἔλεγεν “οὐ μόνον τοὺς ἤδη ῥρηϑέντας ἀλλὰ χαὶ τοὺς τὰ χαϑόλου τοῖς 
μεριχοῖς τὰ αὐτὰ συνάγοντας διὰ τὴν τῆς λέξεως ὁμοιότητα ταῖς παρὰ τὴν 

λέξιν ἀπάταις συνταχτέον᾽. εἰπὼν 6& ὅτι χαὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐν τοῖς 
\ \ ΤΕ ΄ 34. if, ΄ 2 ΄ ig 5! , σ παρὰ τὴν λέξιν ϑετέον, αἰτίας τούτου δύο ἐπήγαγε, μίαν μὲν λέγων ὅτι 

20 μᾶλλον ἣ ἀπάτη γίνεται | wet ἄλλων σχοπουμένοις" ἐχεῖνοι f. 2ὃν 

γὰρ πρὸς τοὺς λόγους χαὶ τὰ ὀνόματα χαὶ οὐχὶ πρὸς τὰ πράγματα τὰς 
ἐρωτήσεις ποιοῦνται. τοῦτο δὲ τοιοῦτόν ἐστιν’ ὅταν μὲν xa}? ξαυτοὺς 
σχεπτώμεϑα περί τινος πράγματος, οὐχὶ πρὸς τὰ ὀνόματα χαὶ τοὺς λόγους 

τὴν σχέψιν ποιούμεῦϑα ἀλλὰ πρὸς τὸ πρᾶγμα, χαὶ διὰ τοῦτο ἧττον συμ- 
, ¢ ~ > ~ σ΄ \ > Ὑζ' 2 [4 25 βαίνει ἡμᾶς ἀπατᾶσθαι: ὅταν δὲ μετ᾽ ἄλλων περί τινος σχεπτώμεϑα, 

πρὸς τοὔνομα χαὶ τοὺς λόγους τὰς σχέψεις ποιούμεϑα, ἐν οἷς χαὶ αἱ ἀπά- 

ται, ἐπ᾿ ἄλλου μὲν τῶν ὑπὸ τοῦ ὀνόματος ἢ τοῦ λόγου δηλουμένων τοῦ 
ἐρωτωμένου τὴν ἀπόχρισιν διδόντος, ἐπ᾽ ἄλλου δὲ τοῦ συλλογιζομένου 
λαμβάνοντος. διὰ μίαν μὲν οὖν ταύτην αἰτίαν χαλῶς ἔχει ἐν τοῖς παρὰ 

80 τὴν λέξιν παραλογισμοῖς χαὶ τοῦτον τάττειν. δι’ ἑτέραν δέ, ὅτι ἣ ἀπάτη 
a \ , y ~ ΄ Si AS ΄ 5 ~ 

τοῦ τὸν χαϑόλου ἄνθρωπον τῷ Σωχράτει ταὐτὸν συνάγεσθαι ἐχ τῆς 
¢ fl ΄ ¢ 2 ae , d \ ‘a σ ε bed δμοιότητος γίνεται, ἣ δ᾽ ὁμοιότης παρὰ τὴν λέξιν, ὥστ᾽ εἰκότως 
[γὰρ] τοῖς παρὰ τὴν λέξιν καὶ κατὰ τοῦτο ὑπαχϑήσεται. εἰπὼν δὲ ὅτι, 

ὅταν xa Eavtods σχεπτώμεϑα, ἧττον συμβαίνει ἀπατᾶσϑαι, διότι οὐ διὰ 
35 λόγων χαὶ ὀνομάτων ἀλλὰ Ot αὐτῶν τῶν πραγμάτων τὴν σχέψιν 

2 σωχράτη | 3 εἴδει 1: om. a τῷ 1: τὸ a 5 post τοιαύτας add. οὐσίας A 
6 an (ἐν) ὁμοίῳ ut vs. 8? 7 xat prius ΑΙ: om. a 15 post yap add. xai I: 

om. aA ϑετέον 1 post ϑετέος add. ὁ τὸ χαϑόλου ἐν τῷ μεριχῷ ταυτὸν συνάγων 
διὰ τὴν τῆς λέξεως ὁμοιότητα ἃ 18 συνταχτέον ΑΙ: συντάττει a τοῖς a: 

τῇ 1 20 μᾶλλον ἡ ἀπάτη ἃ Arist.: ἡ ἀπάτη μᾶλλον I pet ἄλλως I 
σχοπούμενος al 21 yap scripsi: δὲ al 22 ἑαυτοὺς scripsi cf. vs. 34 et 

p- 69,1: ἑαυτὸ al 29. 30 τοῖς--- παραλογισμοῖς a: tH (compend.)— παραλογισμῶ 1 

33 γὰρ delevi ὑπαχϑήσεται 8": ἀπαχϑήσεται all 
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΄ “(Δ o \ ra ea \ , 
ποιούμεϑα, ETT VEY KEV OTL χαὶι “a EAVUTOVS TOLGUILEVOUS 

΄ " ~ σ΄ \ | ~ ΄ 9349 
χωλύει ἀπατηϑῆναι, ὅταν μὴ ἐπὶ τοῦ πράγματος ἀλλ 
τὴν σχέψιν ποιώμεϑα. 

‘ 

τὴν σχξ ἔψιν ηἡὴξν 

5 

ξ 
\ “- 4 

Tt TOV λόγου 

a\ p. 16963 Τῶν δὲ παρὰ τὸ συμβεβηχὸς διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι. 

Εἰπὼν περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν παραλογισμῶν χαὶ τὰς αἰτίας παρα- 

ϑέμενος, χαϑ' ἃς ἀπατώμεϑα ἐν ἑνὶ ἑχάστῳ τῶν ἕξ, νῦν χαὶ περὶ τῶν 
ἐχτὸς τῆς λέξεως ἑπτὰ παραλογισμῶν, πῶς συμβαίνει ἡμᾶς χαὶ ἀπὸ τούτων 

ἀπατᾶσϑαι, διέξεισι. χαὶ φησὶν αἰτίαν περὶ τῶν παρὰ υμβεβηχὸς 
παραλογισμῶν τὸ μὴ δύνασϑαι διαχρίνειν τὸ ταὐτὸν χαὶ τὸ ἕτερον 

χαὶ ἕν χαὶ πολλά. χαὶ εἴρηται περὶ τούτων ἐν TH πρώτῳ τρόπῳ τῶν 
ἐχτὸς τῆς λέξεως (ἐχεῖνος γὰρ ἦν ὁ παρὰ τὸ συμβεβηκός), ὅπως τὸ ἕτερον 
ὡς ταὐτὸν χαὶ τὰ πολλὰ ὡς ἕν συνάγειν ἐπειρῶντο οἱ σοφισταί, χαὶ οὐ Ge 

o- Qa 

πάλιν τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγειν. τὸ δὲ μηδὲ τοῖς ποίοις τῶν 
, , > \ \ eee ae f ee Renal oa χατηγορημάτων πάντα ταὐτὰ χαὶ τῷ πράγματι συμβέβηχεν 

ἴσον ἐστὶ τῷ “ποίοις τῶν χατηγορουμένων πάντα ταὐτὰ χαὶ τοῖς ὑποχει- 
μένοις συμβέβηχεν᾽, ὡς εἶναι τοιοῦτον τὸ λεγόμενον: ἐν τοῖς παρὰ τὸ 

συμβεβηχὸς παραλογισμοῖς γίνεται 7 ἀπάτη παρὰ τὸ μὴ δύνασϑαι διαιρεῖν 

τὸ ταὐτὸν χαὶ τὸ ἕτερον χαὶ ἕν χαὶ πολλὰ χαὶ παρὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 

διαχρίνειν ποίοις τῶν χατηγορουμένων πάντα, ὅσα χατ᾽ αὐτῶν λέγεται, 

δύναται χαὶ χατὰ τῶν ὑποχειμένων λέγεσϑαι. ἐπεὶ δέ, ὡς δέδειχται, μέρη 

εἰσὶ τῶν παρὰ τὸ συμβεβηχὸς οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενον, ὃ μοίως 

τῶν παρὰ τὸ ἑπόμενον παραλογισμῶν" ὡς γὰρ ἐν τοῖς παρὰ τὸ συμῳ.- 

PERE isi aan οὕτω χαὶ ἐν τοῖς παρὰ τὸ ἑπόμενον. τὸ ὃ ι 

ἐπὶ πολλῶν φαίνεται καὶ ἀξιοῦται οὕτως δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν" 

ἐπεὶ γὰρ ἐπὶ τινῶν ἀντιστρέφει τὰ ὑποχείμενα πρὸς τὰ ἑπόμενα, ὡς ὃ ἀν- 

ὕϑρωπος πρὸς τὸ γελαστιχὸν χαὶ ὁ ἵππος πρὸς τὸ χρεμετιστιχόν, χαὶ ἐπὶ 
v ~ ~ > ~ σ , Κα \ \ ~ ΄ > 

ἄλλων πολλῶν τοῦτο ἀξιοῦται, ἵνα, εἰ ἕπεται τὸ λευχὸν τῇ χιόνι, ἀντι- 
΄ ei \ X \ , \ > νι ὁ \ ~ , \ \ 

στρέψῃ χαὶ ἣ χιὼν πρὸς τὸ λευχόν, χαὶ ef τὸ ξανϑὸν τῷ μέλιτι, χαὶ τὸ 
/ \ \ ὁ \ > Ἁ \ 3 Ἁ Vv \ \ 3 \ 4 μέλι πρὸς. τὸ ξανϑόν, χαὶ ef τὸ γεγονὸς ἀργὴν ἔχει, ual τὸ ἀρχὴν ἔχον 

/ \ a) ~ \ Ἁ bla ~ ΄ \ > ~ 

γεγονέναι. ἐπὶ ὃὲ τῶν παρὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ λόγου χαὶ ἐν τοῖς 

παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς παραλογισμοῖς ἣ ἀπάτη Ἰζβται διὰ τὸ νομίζειν 

υηδὲν διαφέρειν ἁπλῶς τι συγχωρεῖν 7 πῇ. ὡς γὰρ οἰόμενοι μηδέν τι 

πλέον σημαίνειν τοῦ πῇ τὸ ἁπλῶς δίδομεν χαὶ ἀπατώμεϑα, ὡς ἐπὶ τοῦ- 

de δῆλον: apd ye τὸ ἀποβαλεῖν, ὅπερ ἔχει τις, οὐ χαχόν ἐστιν; ἀλλὰ 
μὴν ἔχει τις νόσον: τὸ ἀποβαλεῖν ἄρα νόσον χαχόν ἐστιν. ἣ ἀπάτη ἐν- 

Ἁ P| Vv \ 

εχει XAL ST 

SE 

69 

4 διὰ τὸ μὴ Sbvactat om. A 5 εἶπον al 5—8 παραϑέμενος ἑνὶ Exdotw τῶν ἕξ, xa 

ἃς ἀπατώμεϑα ἐν αὐτοῖς, νῦν διέξεισι χαὶ πῶς ἀπατώμεϑα ἐπὶ τῶν ἐχτὸς 
9 χρίνειν al 10 εἴρηται] p. 37,17 sq. 13 ποιοῖς 1 14 ταῦτα 1 15 

all: 

vs. 

21 

31 

τοῖς a” 16 συμβέβηχεν Waitz 1]. c.: συμβεβηχέναι al 19 ποίοις scripsi 

15: ποῖα al 20 δύναται a: δύνανται I δέδειχται] c. 6 p. 16827 sq. 

elot 8.1: 7 a! 22 et 23 τοῖς v: τῷ al 30. 31 τῷ --- παραλογισμῷ a 

τὸ alt. om. a 33 σημαίνει a δίδομεν a: διδόαμεν I οἵ. p. 34,18 n. 

— παραλογισμῶν A 
τῷ 

ἐ 

ef. 
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~ / \ \ ~ i) , , , 5 \ 9 -- ix ταῦϑα γέγονε παρὰ τὸ πῇ᾽ οὐ γάρ, εἰ χαχόν ἐστι τὸ ἀποβαλεῖν τινα ὧν 
Vv \ Φ ~ 4 bi] \ \ + ee. ~ \ > > 4 2 ΄ ἔχει τις, χαὶ ἁπλῶς ἐστι xaxdv. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτούν- 

των χαὶ τῶν τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιούντων ἣ ἀπάτη γίνεται διὰ τὸ τ | 
παρὰ μιχρόν" οὐ γὰρ ἐξαχριβούμεϑα tov τῆς προτάσεως λόγον λέγοντα 

5 πρότασιν εἶναι τὴν ἕν xa ἑνὸς ἔχουσαν, | οὔτε τὸν τοῦ συλλογισμοῦ fF, 24r 

ὅρον τὸν λέγοντα ἕτερόν τι δεῖν τῶν χειμένων συνάγεσθαι, xavteddev 

> 

> Ψ 5 5» ΄ a\ ~ Ὁ \ \ 5 4 ig 5 ’ σ΄ 

ἀπατώμεϑα. οὐχ ἐξαχριβούμεϑα δὲ ταῦτα διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἥτις 

ἐστὶ τὸ παρὰ μιχρόν. ἢ εἰ ϑέλεις, νόησον εἰρημένην αἰτίαν χαὶ τὸ μὴ 
δ 7 \ εἰδέναι τὸν τῆς προτάσεως λόγον χαὶ τοῦ συλλογισμοῦ. 

10 ρ. 1690υ18 “Emmet δ᾽ ἔχομεν παρ᾽ ὅσα γίνονται οἱ φαινόμενοι συλ- 
λογισμοί. 

> Ay QA 4 be \ _ \ \ NN μὴ 

Ἐπειδὴ φαινόμενος συλλογισμὸς χαὶ σοφιστιχὸς συλλογισμὸς ταὐτόν 

στιν, ὡς ἐν ἀρχῇ τοῦ παρόντος βιβλίου δέδειχται, ἔχομεν δὲ παρ᾽ 
Or Mv 

΄ c “4 5 \ / “- ΒΥ ς > πόσα Of φαινόμενοι συλλογισμοὶ γίνονται (ταῦτα δέ ἐστιν of εἰρη- 

15 μένοι δεχατρεῖς τρόποι), δῆλον ὡς ἔχομεν χαὶ παρ᾽ ὁπόσα γίνονται ot 

σοφιστιχοὶ συλλογισμοί. παρ᾽ ὅσα γὰρ οἱ φαινόμενοι, παρὰ τοσαῦτα 
i ‘ ‘ 

χαὶ OL σοφιστιχοί: παρὰ δὲ τοὺς εἰρημένους τρόπους οἱ φαινόμενοι: παρὰ 

τούτους ἄρα χαὶ οἱ σοφιστιχοίΞ. τὸ δὲ Tap ὅσα γίνονται οἱ φαινό- 
γ 5 \ ~ ¢ 5 ? Ἂς 2 σ κ / \ ) σ Ἂς ἂν wevot ἴσον ἐστὶ τῷ “δι᾿ ὅσα᾽- dt ὅσους γὰρ τρόπους χαὶ Ov ὅσας αἰτίας 

20 of φαινόμενοι, διὰ τοσούτους οἱ σοφιστικοί. εἰπὼν δὲ ὅτι παρ᾽ ὅσα 
γίνονται οἵ φαινόμενοι, παρὰ τοσαῦτα χαὶ of σοφιστιχοί, λέγει ὅτι 

οὐ μόνον τὸν φαινόμενον συλλογισμόν" οὗτος δέ ἐστιν ὁ μὴ τὸ σχῆμα 
ἔχων ὑγιές, ὡς χαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου εἴρηται, οἷος ὃ ἐχ δύ 0 ἔχων ὑγιές, ὡς x ρχῇ τοῦ βιβλίου εἴρηται, οἷος 6 ἐκ δύο χαταφατι- 

χῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι 7 6 ἐχ δύο μεριχῶν ἔν. τινι τῶν σχημάτων 

25 πειρώμενός τι συνάγειν: οὐ μόνον οὖν φησι τὸν φαινόμενον συλλο- 

γισμὸν γίνεσϑαι παρὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους ἀλλὰ χαὶ τὸν ὄντα μὲν 
φαινόμενον δὲ οἰχεῖον τοῦ πράγματος, μὴ ὄντα δὲ οἰχεῖον: τοῦτο 
γὰρ δεῖ προσυπαχούειν. οὗτος δέ ἐστιν 6 ὑγιῶς μὲν συλλογιζόμενος μὴ 

χατὰ τὸ πρᾶγμα δέ, ὅπερ οὐ τῆς σοφιστιχῇῆς λέγει εἶναι ἀλλὰ τῆς πειρα- 

80 στιχῆ ς᾽ Ol γὰρ πειραστιχοὶ πρὸς ὠφέλειαν τοῦ προσποιουμένου τὸ πρᾶγμα 
58 7 N ID / ‘ \ ΄ ’ 2 ἡ \ \ > s 

εἰδέναι wy εἰδότος G& τοὺς λόγους ποιούμενοι ἐλέγχουσι μὲν τὸν ἀποχρινὸ- 
\ 5 > ΄ ς , 5 Ud > 7 5 > ~ 5 / ~ 

μενον χαὶ εἰς ἀντιφάσεις συνϑλίβουσιν αὐτόν, ἀλλ οὐχ Ex τῶν οἰχείων TOD 

πράγματος περὶ οὗ τοὺς λόγους ποιοῦνται, GAN ἔχ τινων δοχούντων μὲν 

οἰχείων εἶναι τοῦ πράγματος μὴ ὄντων δέ. διὰ τοῦτο γὰρ μὴ χατὰ τὸ 

35 πρᾶγμα ἐλέγχειν ot τοιοῦτοι λέγονται, ὅτι τὰς μὲν ἀρχὰς φυλάττουσι τοῦ 

2 tts a4 th all 4 λέγοντα a: λέγοντες I: (cov) λέγοντα conicio οἵ, vs. 6 | 8 τὸ 
mapa 1: περὶ τὸ a 10. 11 post συλλογισμοὶ add. ex. Arist. ἔχομεν χαὶ a 

13 δέδεικται] p. 5,5 sq. 14 ὅσα a! 16 σοφιστιχοὶ scripsi: σοφιστοὶ al 18 zat 

I: om. a ot alterum a: om. I 21 καὶ I: om. a 23 εἴρηται] p. 4,22 sq. 

25 πειρώμενοι a! 29 τῆς σοφιστιχῆς a?: τοῦ σοφιστιχοῦ a'l 32. 33 τοῦ πράγματος 

aA: τῷ πράγματι 8}1 35 ot τοιοῦτοι al: οὗτοι A ) 
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΄ sy ΓΝ ᾿" > " as — Ω 7 > πράγματος, παραλογίζονται 62 τὸν ἀχροατὴν μεταξύ τι παρεντιϑέντες, ὃι 

οὗ γίνεται ἢ παραγωγή᾽ “τῷ γὰρ τὰ ἡμιχύχλια γράφειν μὴ ὡς δεῖ 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπιχῶν εἴρηται, “᾿χαὶ γραυμάς τινας ἄγειν μὴ ὡς ἂν 

ἀχϑεῖεν 6 παραλογισμὸς γίνεται᾽᾽. χαὶ δοχεῖ μὲν ἐχ τῶν οἰχείων τοῦ πράγ- 

5 patos εἶναι, οὐχ ἔστι δέ. εἶτα χαὶ τὴν αἰτίαν τίϑησι τοῦ πῶς 6 πειρα- 

στιχὸς δύναται ἐλέγχειν τὸν προσποιούμενον εἰδέναι χαὶ wy εἰδότα λέγων 

ἔστι OF ἢ πειραστιχὴ μέρος τῆς διαλεχτιχῆς. εἰ οὖν ἢ πειραστιχὴ 
΄ > Ἁ ~ “Ὁ Φ ‘ a. Cc i \ a 7/7 < Wie { 

WENNS ἐστὶ τῆς διαλεχτιχῇς, αὐτὴ OF ἢ διαλεχτιχὴ δύναται συλλογίζεσθαι 

ψεῦδος δι᾿ ἄγνοιαν τοῦ διδόντος, συλλογίζεται χαὶ τὸ μέρος αὐτῆς τὸ 

10 τοιοῦτον. πῶς δέ ἐστιν ἣ πειραστιχὴ μέρος τῆς διαλεχτιχῇς. προϊὼν 

ἐρεῖ, καὶ ἡμεῖς τὰ δοχοῦντα ἐχεῖσε ἐροῦμεν. ἀλλ᾽ ὃ μὲν διαλεχτιχὸς χαὶ 
πειραστιχὸς δῆλον ποιοῦσι τὸν ἀποχρινόμενον ὡς ἀγνοεῖ διὰ τὸ τὰ συμ.- 

περάσματα συνάγειν Ex τῶν δοχούντων χαὶ συγχεχωρημένων τῷ ἀποχρινη- 
/ » \ 7 \ > / v ~ g / \ ~ 

μένῳ" ἔχομεν 6& τούτων πολλὴν ἀφϑονίαν ἔν te τῷ [Ipwtayspn χαὶ τῷ 
ry , A ~ Vv i ᾿ς ~ ΄ 5 ? \ ~ ~ 

15 Γοργίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις διαλόγοις tod [lAdtwvos, ἐν οἷς χατὰ τῶν σοφιστῶν 
5 δ΄ ΄ be / Ἃ a y \ 5 / 5 

ἀγωνίζεται. ὃ δὲ σοφιστιχός, dv συλλογίζηται τὴν ἀντίφασιν, οὐ 

ποιεῖ δῆλον εἰ ἀγνοεῖ ὁ ἀποχρινόμενος: ὁμώνυμα γὰρ χαὶ ἀμφίβολα 
\ τ , Vv \ b] ΄ io / > ~ 5 

χαὶ οἷα πολλάχις εἴρητα! τὰ ἐρωτήματα προφέροντος τίς οἷὸς τῶν ἀχροω- 
μένων, πρὸς τίνα τῶν ὑπὸ τούτων τῶν ἐρωτημάτων σημαινομένων ὁ υὲν 
5 ~ ΄ \ > / 2 = Ἃ Ε \ ix ΄ 2. ‘ 5 τὶ = ΄ a \ 20 ἐρωτᾷ, ὃ δὲ ἀποχρίνεται; xdv γὰρ τύχῃ ὃ ἀχροατὴς εἰδὼς ὁσαχῶς tH 
ἐρώτημα λέγεται, ὅμως ἐμποδίζεται διαχρῖναι εἰ ἐλήλεγχται ὁ ἀποχρινό- 

μενος. ἐπὶ γὰρ τοῦ ‘dp’ ἔστι σιγῶντα λέγειν; τίς olde τῶν ἀχροωμένων 
περὶ τίνος τῶν σιγώντων ἥ τε ἐρώτησις χαὶ ἀπόχρισις γέγονεν, ἵνα δια- 

χρίνῃ τὸν ἀποχρινόμενον εἰ ἀγνοεῖ ἣ μή; ὁδμώνυμα γὰρ ἐρωτώντων τῶν 

25 σοφιστῶν χαὶ ἀμφίβολα οὐδεὶς οἶδεν εἰ τὴν ἀντίφασιν συνάγουσι τοῦ f. 24¥ 

τεϑέντος παρὰ τοῦ προσδιαλεγομένου, 7] ὅλως εἰ ἀγνοεῖ ὃ προσδιαλεγόμενος 

ἂν ἀμφίβολόν ἐστι τὸ ἠρωτημένον ἢ ὁμώνυμον 7 μὴ χαλῶς συντεϑὲν 7 ἂν ἀμφίβολό ἰρωτημένον ἢ ὁμώνυμον ἢ μὴ χαλῶς συντεϑὲν ἢ 
’ 

διαιρεϑέν. εἰ γάρ τις ἐρωτηϑείη παρὰ σοφιστοῦ ‘apa ye ὁ χύων χαύματα 

motet;, ὃ δὲ εἴπῃ “οὔ διὰ τὸ τὸν χερσαῖον χύνα μὴ ποιεῖν χαύματα, éu- 
80 ποδίζεται ὁ ἀχροατὴς ἐληλεγμένον ἔχειν τὸν ἀποφήσαντα: ὅσον γὰρ ἐπὶ 

τούτῳ, τῷ χερσαίῳ φημὶ χυνί, ἠἡλήϑευχεν O ἀποχρινόμενος χαὶ οὐχ ἐλή- 
λεγχται. 

1 παρατιϑέντες A 2 ἡ παραγωγή a?AI: ὁ παραλογισμός a! post γὰρ add. ἣ ἃ 
Arist. (om. 0) περιγράφειν Arist. δεῖ; ὡς in ras. A! ὃ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

Τοπιχῶν] ce. 1 p. 101a15—17 memoriter citat 8 ἐστὶ om. a! αὐτὴ a: αὕτη 1 
10 δέ ἐστιν om. A 10. 11 προϊὼν ἐρεῖ ante πῶς collocat A 11 ἐρεῖ] c. 11 p. 1110 454. 

χαὶ ---ἐροῦμεν om. A ἡμεῖς 1: ἡμῖν ἃ ἐροῦμεν] cf. p. 72,27 sq. ὁ μὲν οὖν 

omisso ἀλλ A 14 ἔν τε Al: ὡς ἐν a τῷ alterum Al: om. ἃ 15 χατὰ Al: 
peta a 17 ὁμωνύμον --- ἀμφίβολον a! 21 ἐλήλεγχται aA: ἐλήλεχται all 
22 τοῦ I: om. ἃ 23 τίνων a 23. 24 διαχρίνει a 24. 25 ὁμώνυμα --- ἀμφί- 

βολα Al: ὁμώνυμον --- ἀμφίβολον a ef. p. 72,34—73,3 26 ἀγνοεῖ aA: ἀγνοεῖς I 

6 A: om. al 27 ἠρωτημένον Al: ἐρωτώμενον a 29 ante ποιεῖ add. οὐ A 

post χαύματα add. xat a 31 τούτῳ et φημὶ om. A 
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p- 169030 Ὅτι δὲ ἔχομεν αὐτοὺς τῇ αὐτῇ μεθόδῳ, δῆλον. 

Εἰπὼν ὅτι “ἔχομεν παρ᾽ ὅσα οἵ σοφιστιχοὶ γένοιντ᾽ ἄν συλλογισμοί" 

διὰ τὸ ἔχειν ἡμᾶς “᾿παρ᾽ ὅσα γίνονται of φαινόμενοι χαὶ μεταξὺ παρεν- 

ϑεὶς τὰ εἰρημένα, πάλιν ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸ προχείμενον, χαὶ χατασχευάζει 

5 τοῦτο χαὶ ἀπὸ τῶν ἀχροωμένων λέγων παρ᾽ ὅσα γὰρ ἂν τῶν μὴ χαλῶς 
ἠρωτημένων φανείη τοῖς ἀχροωμένοις ὡς χαλῶς ἠρωτημένα, παρὰ το- 

σαῦτα ἂν χαὶ τῷ ἀποχρινομένῳ δόξειε χαλῶς ἠρωτῇσϑαι. ἀπατηϑή- 
σεται δὲ 6 ἀχροατὴς 7 διὰ τὴν ὁμωνυμίαν 7 διὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως 
ἢ διά τι τούτων: χαὶ ὁ ἀποχρινόμενος ἄρα χατά τι τούτων παραλογισϑή- 

10 σετα. ὥστε ἔσονται συλλογισμοὶ ψευδεῖς διὰ τῶν ἀπηριϑμημένων 

τρόπων 7 πάντων συνελθόντων εἰς τὸ ἀπατηϑῆναί τινα 7 τινῶν. εἰπὼν 

δὲ παρὰ τοσαῦτα ἂν χαὶ τῷ ἀποχρινομένῳ δόξειεν ἐπάγει ὃ γὰρ 
\ »] \ Vv Ὁ Ὁ / = Ἃ 2 \ 7, / 

uy ἐρωτηϑεὶς οἴεται δεδωχέναι, xdv ἐρωτηϑεὶς ϑείη, τουτέστιν 
ὅπερ ἐν τῇ οἰχεία διανοίᾳ χαλῶς ἠρωτῇσϑαι ἐνόμισε xat ὡς ἀληϑεῖ συνέ- 

Ἃ 5 2 3 7 wv JA / 5 [4 κι b ] 

15 νευσε, χἂν Howry dy, ἐδεδώχει av. πλήν, φησίν, ἐπί τινων, οἷον ἐν 

τοῖς παρὰ τὴν λέξιν χαὶ τὸν σολοιχισμόν, οὐχ ἄφωνοι διατελοῦσιν 
οἱ ἀποχρινόμενοι τὸν λόγον συμπεράναντος τοῦ σοφιστοῦ, ἀλλὰ προσερω- 
τῶσι τὸ ἐνδεὲς χαὶ τὸ ψεῦδος ἐμφανίζουσιν. εἰπόντος γὰρ τοῦ 

~ te a ~ , ¢ 4 / a7 ? \ 3 , 

σοφιστοῦ “ὃ δεῖνα χάϑηται, ὃ χαϑήμενος δύναται Badiew’ χαὶ ἐπάγοντος 

20 ὅτι ὃ δεῖνα βαδίζει, εὐθὺς ὃ χαὶ μικρὸν δυνάμενος συνορᾶν προσεπερω- 
4 »}} \ > ἘΣ ΠΟ ὧν Ζ' ite > ἌΛΛΩΣ 4 \ ! dO Ly Es oe τήσοι ἂν τὸ ἐνδεές, τὸ ‘Gdvata’, χαὶ ἐμφανίσοι τὸ ψεῦδος. παλιν λέγοντος 

τοῦ σοφιστοῦ ‘dp’ ὃ φὴς εἶναι, τοῦτ᾽ ἔστι; φὴς δὲ λίϑον εἶναι ἔστιν ἄρα 

λίϑον᾽ οὐχ ἄφωνοι διατελοῦσιν ot ἀποχρινόμενοι, ἀλλά φασιν “οὐχί, ἀλλ 
v Ww 4 ) 

ἔστιν ἄρα λίϑος᾽. 

25 ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τούτων σαφὲς γενήσεται TO λεγόμενον, ὅταν τὰς 
λύσεις τῶν σοφισμάτων χαὶ αὐτὸς ἐπαγάγῃ. νῦν δὲ τὸ μιχρῷ πρόσϑεν 

5 / aX se c is \ f¢ Se 5 Χ ~ ax "4 

εἰρημένον, τὸ ὅτι ἣ πειραστιχὴ μέρος ἐστὶ τῆς διαλεχτιχῆς, εἴπωμεν. 
λέγεται τοίνυν ὑπὸ τὴν διαλεχτιχὴν εἶναι ἢ πειραστιχή, διότι χαὶ αὐτὴ 

ψεῦδος δύναται συλλογίζεσϑαι διὰ τὴν τοῦ διδόντος ἄγνοιαν ὥσπερ ἣ δια- 

30 λεχτιχή, διαφέρουσι δὲ ἀμφότεραι τῆς σοφιστιχῇς, ὅτι at μὲν δῆλον 

ποιοῦσιν ὅτι τὴν ἀντίφασιν συλλογίζονται τῆς τοῦ ἀποχρινομένου ϑέσεως 
(οὐ γὰρ ἐρωτῶσιν ἀμφίβολα χαὶ ὁμώνυμα χαὶ τοιαῦτά τινα), οἱ δὲ σοφι- 

otat, ἂν χαὶ συλλογίζωνταί ποτε τὴν ἀντίφασιν, οὐ ποιοῦσι δῆλον εἰ ἀγνοεῖ 
ὃ προσδιαλεγόμενος: δῳμώνυμα γὰρ ἐρωτώντων χαὶ οἷα πολλάχις εἴρηται 

1 μεϑόδῳ δῆλον om. I 6 εἰρωτημένων I, wet superscr. I? ἀκροαμένοις 1 7 δόξειε 
a? cf. vs. 12: δόξειαν A: δόξει ἂν all τ ἠρωτῆσϑαι Av: εἰρῆσθαι al 12 ἐπάγειν a 
14 ἀληϑῆ a 15 fort. (et) ἠρωτήϑη ἐδεδώχει] Se superscr. I! 16 τοῖς Aa 
Arist.: tO I 17 συμπεράναντες a 20. 21 προσεπερωτήσοι A: προσεπερωτήση al 
21 ἐνδέον A ἐμφανίσοι A: ἐμφανίση 1: ἐμφανίζει a 22 εἶναι prius AI: 

om. a 23 λίϑον AI: λίϑος a 25—28 ἀλλὰ --- πειραστιχή al: εἴπομεν δὲ μιχρῶ 

πρόσϑεν ὅτι ἣ πειραστιχὴ ὑπὸ τὴν διαλεχτιχήν ἐστι" διατί; A 25 ὅταν] c. 1954. 

26 λύσις a! τῷ μιχρῷ a πρόσϑεν] p. 16925 04 ὁμώνυμα ΑΙ: ὁμώνυμον a 

cf. p. 1111 aq. 
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οὐδεὶς οἶδεν εἰ τὴν ἀντίφασιν συνάγουσι τοῦ τεϑέντος παρὰ τοῦ προσδια- ν 
λεγομένου, 7 ὅλως εἰ ἀγνοεῖ ὃ προσδιαλεγόμενος ἂν ἀμφίβολόν ἐστ! τὸ 

ἠρωτημένον 7 ὁμώνυμον ἢ ἄλλο τι. 
+ 

p. 169037 Et οὖν οἱ παραλογισμοὶ τῆς ἀντιφάσεως παρὰ τὸν 
5 φαινόμενον ἔλεγχόν εἰσιν. 

Kindy ὅτι map’ ὅσα εἰσὶν οἱ φαινόμενοι συλλογισμοί, παρὰ τοσαῦτα 

χαὶ οἱ σοφιστιχοί, δείχνυσιν ὅτι χαὶ of ψευδεῖς παρὰ τοσούτους τἱ- 

νονται τρόπους παρ᾽ ὅσους of φαινόμενοι χαὶ οἱ σοφιστιχοί. εἰ γὰρ 

ψευδὴς συλλογισμὸς ὃ παρὰ τὸν ἀληϑινὸν συλλογισμόν ἐστι, δῆλον ὅτι 

10 ὅσα μόριά εἰσι τοῦ ἀληϑινοῦ συλλογισμοῦ, παρὰ τοσαῦτα ἔσονται οἱ 
ψευδεῖς: τοῦ δὲ ἀληϑινοῦ συλλογισμοῦ μόριά εἰσι τὸ τοῦ αὐτοῦ χαὶ 

ἑνὸς πράγματος εἶναι χαὶ πρὸς τὸ αὐτὸ χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ χαὶ ὅσα πολλά- 

χις εἴρηται: ψευδὴς ἄρα ἔσται, ὅταν μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ μηδὲ χατὰ τὸ 
αὐτὸ χαὶ τὰ ὅμοια γίνηται. εἰπὼν δὲ ὅτι ὃ φαινόμενος παρὰ τὰ μό- 

15 pta τοῦ ἀληϑινοῦ | γίνεται (ἐλλείψαντος γάρ τινος μορίου τῶν τοῦ f. 25r 
ἀληϑινοῦ συλλογισμοῦ σοφιστικὸς φανείη ἂν ἔλεγχος). συνίστησι τοῦτο 

διὰ τῆς ἐπαγωγῆς λέγων οἷον ὃ παρὰ τὸ μὴ συμβαῖνον διὰ τὸν 

λόγον, ὃ εἰς τὸ ἀδύνατον. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστι δυνάμει τοιοῦτον" ἐπεὶ 

συλλογισμός ἐστι λόγος συνάγων ἕτερόν τι τῶν χειμένων ἐχ τῶν χειμένων, 
20 ὃ τὸ μὴ αἴτιον ὡς αἴτιον τοῦ συνηγμένου ἀδυνάτου λαβὼν δῆλον ὅτι παρὰ 

τὸ μόριον τοῦ συλλογισμοῦ τὸ ψεῦδος συνήγαγεν. ἔστι δὲ τὸ χατάλληλον 

τῆς λέξεως τοιοῦτον: ὃ εἰς τὸ ἀδύνατον δοχῶν ἄγειν τὸν λόγον γίνεται 

παρὰ τὸ μὴ συμβαῖνον διὰ τὸν λόγον, ἤτοι παρὰ τὸ τὸ μὴ αἴτιον ὡς 
αἴτιον λαβεῖν. ὁμοίως δὲ χαὶ ὃ τὰς δύο ἐρωτήσεις μίαν ποιῶν παρὰ 

25 τὸν ὁρισμὸν τῆς προτάσεως τὸ ψεῦδος συνάγει. χαὶ ὃ ἀπὸ τοῦ συμβεβη- 

χότος ψεῦδός τι συλλογιζόμενος παρὰ τὸ μόριον τοῦ ἀληϑινοῦ συλλο- 

γισμοῦ τοῦτο συλλογίζεται: ἐχ τῶν xa! αὑτὰ γὰρ ὑπαρχόντων 6 ἀληϑὴς 
συλλογισμὸς GAN οὐχ ἀπὸ συμβεβηχότων. ἀλλὰ μὴν χαὶ ὃ παρὰ τὸ 
ἑπόμενον, ὅστις μόριόν ἐστι τοῦ παρὰ τὸ συμβεβηχός, ὡς δέδειχται, διὰ 

80 τὴν αὐτὴν αἰτίαν γίνεται. 

Ρ. 11015 "Ἔτι τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ πράγματος. 

Καὶ ὃ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τρόπος σοφιστιχός. τοῦτον γὰρ δηλοῖ 

λέγων τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ πράγματος ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ λόγου συμβαῖνον, 

5 ἐστὶν I pr. 9 συλλογισμὸν AI: συλλογισμὸς a 11 τὸ ex tod, ut videtur, corr. I 

12 elvat om. A 13 ἄρα ἔσται Al: inv. ord. a 14 γίνηται ΑΙ: γένηται a ὅτι 

om. a! 16 συλλογισμοῦ a: συλλογισμῶν 1 18 ante 6 add. χαὶ ἃ post ἐπεὶ 

add. yap A 20 ἀδύνατον λαβεῖν a! 23 ἤτοι ΑΙ: ἣ ἃ τὸ τὸ μὴ Scripsi: τὸ 

μὴ τὸ 1: τὸ μὴ δὰ 21 αὑτὰ 1: αὑτὸ ἃ γὰρ I: om. ἃ 29 δέδειχται] 

οἵ. p. 69,20 33 συμβαῖνον 871: συμβαίνειν a! Arist. 
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a 7 \ wv w ~ , ) 5 5 ‘ ~ , 5 >] 5 \ ~ 

διότι TO ἔστιν ἄρα σιγῶντα λέγειν᾽ οὐχ Ext τοῦ πράγματος GAN ἐπὶ τοῦ 
λόγου συμβαίνει. χαὶ οὗτος δῆλον ὅτι παρὰ τὸ μόριόν ἐστι τοῦ ἀληϑινοῦ 

λόγου. χαὶ ὃ παρὰ τὸ πῇ χαὶ ἁπλῶς παρὰ τὸ μόριόν ἐστι τοῦ ἐλέγχου" 
zo \ , gs A ~ at ed 5 \ ~ , \ > , τοῦτον γὰρ σημαίνει διὰ τοῦ ctv ἀντὶ τοῦ χαϑόλου τὴν ἀντίφασιν. 
\ \ \ Cc 4s 7C b) \ ~ Ὁ ~ ‘ > / \ κι \ oa 

5 χαὶ τὸ μὲν χαϑόλου τέϑειχεν ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς, THY ἀντίφασιν δὲ ἀντὶ TOD 
ΡΝ a / \ ¢ ~ ¢ ~ σ ς΄ SQ 7 { / ΄ σ \ 397 

πῇ δόντων yap ἡμῶν ἁπλῶς ὅτι ὁ Αἰϑίοψ μέλας, συνάγει ὅτι τοὺς ὀδόν- 
, 4 ~ ΄ ων] 4 / ς δὼ ν 5 ~ 7 

τας λευχός, ἤτοι πῇ λευχός: ἣ πάλιν λεγόντων “οὐδεὶς ἐπιορχῶν ἅμα 
~) ΄ 7 ~ 

εὐορχεῖ᾽ ἐπιφέρει “ὀμόσας τις ἐπιορχήσειν ἐπιώρχησεν: Gua apa ἐπιορχεῖ 

χαὶ εὐορχεῖ. ὅτι δὲ χαὶ οἱ μὴ κατὰ ταὐτὸ χαὶ πρὸς τὸ αὐτὸ χαὶ 

10 παρὰ τὸ ἐπί τι παρὰ τὰ μόριά εἰσι τοῦ ἀληϑινοῦ λόγου, παντί ποὺ 
Φ \ wv , \ 5 ~ ΄ F. 

δῆλον χαὶ εἴρηται πολλάχις χαὶ od δεῖ πάλιν μιηχύνειν. 

\ > 5" ~ ‘ p-170a8 “Ett παρὰ τὸ τὸ ἐν ἀρχῇ μὴ ἐναριϑμουμένου. 
i 

} 

To ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι xat λαμβάνειν ὅτι παρὰ τὸ μόριόν ἐστι τοῦ 

ἀληϑινοῦ συλλογισμοῦ χαὶ διὰ ἔλλειψιν τοῦ ἀληϑοῦς γίνεται ἐλέγχου, | 

15 πολλάχις εἴρηται. οὕτως οὖν δείξας διὰ τῆς ἐπαγωγῆς ὅτι παρὰ τὰ μόρια 

τοῦ ἀληϑινοῦ συλλογισμοῦ τὸ ψεῦδος χαὶ οἱ φαινόμενοι ἔλεγχοι γίνονται, 

συμπεραίνεται λέγων ὥστε ἔχομεν παρ᾽ ὅσα γίνονται οἱ παρα- 
λογισμοί: παρὰ πλείονα μὲν γὰρ τῶν τρόπων τούτων οὐδεὶς ἂν 

γένοιτο, παρὰ δὲ τὰ εἰρημένα ἔσονται πάντες. 

20 p.170212 “Kotte δὲ 6 σοφιστιχὸς ἔλεγχος. 

Τοὺς σοφιστιχοὺς ἅπαντας χαὶ φαινομένους συλλογισμοὺς ἀναγαγὼν 

εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν, ἔτι ye μὴν διδάξας ὡς ot σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι 
ἂν ἘΝ | ~ , ‘ > ἐς ΟΝ ΄ὔ \ \ ~ > 
διὰ ἔλλειψιν τοῦ χυρίως xat ἀληϑοῦς ἐλέγχου γίνονται, χαὶ διὰ τῆς ἐπα- 

Ἰωγῆς τὸ λεγόμενον πιστωσάμενος, ἐφιστάνει λέγων ὅτι ὁ σοφιστιχὸς 
c ~ » L4 25 ἔλεγχος οὐχ ἁπλῶς ἐστιν ἔλεγχος, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἀποχρινόμενον 

δοχεῖ εἶναι ἔλεγχος. εἰ μὲν γὰρ τύχῃ οὗτος εἶναι τῶν ἀμαϑῶν, συγχωρήσει τε 
4 i ry \ 4 ~ ΄ 

τὰ λεγόμενα, οἷα ἂν Oat, καὶ ἀπατηϑήσεται, χαὶ δοχήσει ἐλεγχϑῆναι. εἰ μέν- 

τοι YE τῶν συνιέντων τις εἴη. οὐχ εὐθὺς ὁμολογήσει τὰ ἐρωτώμενα, χἀντεῦϑεν 
»} / \ \ Ὁ ~ > 4 xa \ / ὃ ¢ , δὲ \ e 

ἐπίσχει χαὶ τὸν δοχοῦντα ἐλέγχειν χαὶ συλλογίζεσϑαι. ὡσαύτως OE χαὶ ὁ 
Ὰ \ > c ~ > A > \ “4 80 σοφιστιχὸς συλλογισμὸς οὐχ ἁπλῶς ἐστι συλλογισμὸς ἀλλὰ πρὸς 

τινα, ἤγουν τὸν ἀγνοοῦντα τὰς δυνάμεις τῶν λέξεων χαὶ πρὸς τὸν συγχω- 

ροῦντα τὸ μὴ ἁπλῶς λεγόμενον ὡς ἁπλῶς λέγεσϑαι χαὶ τὰ λοιπὰ πάντα. 

1 dpav: ἔτι I: ἐπὶ a: om Ὁ 4 τοῦτον I: τοῦτο a 8 ἐπιορχήσειν I: ἐπιορχίζειν a 

ἐπιώρχη al: ἐπιόρχησεν a” 10 εἰσι a?I: 7 a! 12 τὸ τὸ I: τὸ ph τοῦ a 
15 πολλάκις] velut p. 61,24 sq. 16 ante φαινόμενοι add. λεγόμενοι A 
18 πλείονας A 19 πάντα a 23 ἀληϑῶς Vv 26 τύχοι A 27 post ota 
add. δ᾽ al: om. A δόξει A 28 ye Al: om. a 29 ἐπίσχει a: ἐπίσχη ΑἹ: 
fortasse ἐπισχήσει 30 post συλλογισμὸς prius add. o A 91 ἤγουν iteratum 

delevit A post ἤγουν add. πρὸς A 
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ov >\ Ld 4 vd a . λ - ἔλ aay IC * - yo A 2 ᾿ Δ ν ὅτι GE πρός τινά ἐστιν ὁ σοφιστιχὸς ἔλεγχος, χατασχευάζει ἀπὸ τοῦ μὴ 

δύνασϑαι τὸν σοφιστὴν ποιῆσαι τὸν ἔλεγχον, ἐὰν μὴ λάβῃ παρὰ τοῦ ἀπο- 

χρινομένου τὸ ὁμώνυμον ὡς ἕν ἄημ υαῖνον. ὁμοίως χαὶ 6 παρὰ τὴν 

δὁμοιοσχημοσύνην συλλογισμός, ἐὰν μὴ λάβῃ παρὰ τοῦ ἀποχρινομένου 

5 τὸ σημαίνειν τὸ ἐρωτώμενον πρᾶγμα μόνον τόδε τι, | ἤτοι τὸ ἐνεργην f. 25y 

τιχὸν ῥῆμα ἐνεργείας μόνης δηλωτιχόν, οὐδ᾽ οὗτος ἀπατήσει. εἰ μὲν οὖν 

pa λάβῃ ὃ Sep Laas οὔτε ἁπλῶς συλλογισμὸν ποιεῖ οὔτε πρὸς τὸν 

ἐρωτώμενον. ἐὰν δὲ λάβῃ τὸ ὁμώνυμον ὡς μὴ ὁμώνυμον, πρὸς μὲ 

τὸν ἐρωτώμενον πρτθίμιε τὸν ἔλεγχον, ἀληϑῶς δὲ χαὶ χυρίως ἔλεγχον 

10 οὐ πεποίηχε, διότι οὐχ ἕν εἴληφε, τουτέστι μὴ ὁμώνυμον; ἀλλὰ φαινό- 
μενον, χαὶ παρὰ ἀνεπιστήμονος ἀχροατοῦ. ὥστε οὐχ ἁπλῶς ἐστιν 
7 ΄ v 7, 

ἔλεγχος ὃ σοφιστιχὸς ἔλεγχος ἀλλὰ πρός τινα. 

p. 170220 [lapa πόσα δὲ ἐλέγχονται ot ἐλεγχόμενοι. 

) a / , / εν Ὁ 2 . ~ Vv Ilan’ ὅσα μέν, φησί, φαινομένως ἐλέη eae τινες δοχοῦσιν, εἴρηται; 
ἰσιν οἱ πάντες" 

ὶ ὁ φαινόμενος 

15 χαὶ ὡρίσϑησαν οἱ φαινόμενοι ἔλεγχοι, χαὶ δέχα χαὶ τρεῖς ¢ 

ὧν πάντων 7 ἐνίων παραλαμβανομένων ὃ παραλογισμὸς χα 
ξλεγ" ᾿ ? σ >\ λλυδῷ Ξλέγγη 2) 5 Ὁ , a 

ἔλεγχος γίνεται. παρ᾽ ὅσα δὲ ἀληϑῶς ἐλέγχονται οἱ ἐλεγχόμενοι, 
» \ 3 ~ N N ~ ΄ +>\ > 5 € , Q ὑ 

οὐδεὶς ἀριϑυῆσαι ἡ ἀϑρσι aya δύναται οὐδὲ εἰς ἀριϑυόν τινα ϑεῖναι 

ὡρισμένον τοὺς τρόπους δι᾿ ὧν ἐλέγχονται ot ἀληϑῶς ἐλεγχόμενοι: ὅσαι 

20 γὰρ ἀποδείξεις, τοσοῦτοι δύνανται χαὶ ἔλεγχοι γίνεσϑαι πρὸς τοὺς μὴ τιϑε- 

μένους τὸ συναχϑὲν éx τῶν δοϑέντων συμπέρασμα λαβοῦσι τὴν ἀντίφασιν. 

οὐ δεῖ οὖν, φησί, πειρᾶσϑαι λαμβάνειν δι᾿ ὅσων χαὶ οἵων τοὺς ἀληϑεῖς 
2 δας - ry ς 2 ¢ ie oA” - 2 ὩΣ - » ἘΩ͂ pip a ΄- ἐλέγχους ποιοῦσιν οἱ ἀληϑινῶς ἐλέγχοντες, εἰ μή τις εἴη τὰς ἐπιστήμας 

πάσας εἰδὼς χαὶ ἐν πάσαις ἔχων τὸ ἀχρότατον: εἰ γὰρ μὴ τοιοῦτός ἐστι, 
- Ἃ / ὟΝ Q~ > / \ Υ Α] ΄ ΄ 

πῶς ἂν δυνηϑείη ἀληϑῶς ἀπελέγχειν τὸν ἔν τινι ἐπιστήμῃ σφαλλόμενον: τῷ Or 

τοῦτο δέ, τὸ πάσας εἰδέναι, οὐ μιᾶς ἐστι τέχνης χαὶ ἀδύνατον: ἄπειρα 
\ ᾿ > QO~ Ὁ 7 7 v \ ες > ~ > Δ 

γὰρ τὰ ἀληϑῶς δειχνύμενα: ἄπειροι ἄρα χαὶ οἱ ἀληϑεῖς € ἔλεγχοι. ἐν ὃὲ 
~ wv 7 ¢ ~ <y ~ 

τῷ ἄπειροι γὰρ tows at ἐπιστῆμαι τὸ ἴσως εἶπε χατὰ τὴν ἑαυτοῦ 

δόξαν: ἀιδίου γὰρ ὄντος zat’ αὐτὸν τοῦ χόσμου, ὡς ἐν τῷ Περὶ οὐρανοῦ 

80 αὐτῷ δέδειχται, ἐπ’ ἄπειρον χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι αὐξηϑήσονται. οὐ δεῖ μὲν 
ar 

οὖν ζητεῖν χατὰ πόσους τρόπους οἱ ἀληϑεῖς ἔλεγχοι γίνονται. ὅτι δὲ ὅλως 
> ἂν 5 ~ Vv σ \ ‘ σ 

εἰσὶν ἀληϑεῖς ἔλεγχοι ὥσπερ χαὶ φαινόμενοι, δῆλον. ὅσα rep; φησίν, 

\ 35 τὸ συνηγμένον ἐχ τῶν τεϑέντων ἀλλὰ τὸ ἡδανεί ritdves τῷ ah Bet 

3 σημαίνει a 4 παρὰ Al: om. a ὃ post πρᾶγμα add. τὸ a τόδε τι μόνον A 

ἤτοι Al: ἤγουν a 6 οὐδ᾽ Al: οὐχ ἃ οὖν ΑΙ; om. ἃ 13 ἐλεγχόμενοι om. | 

15 εἰσιν a’l: ἡ a 19 ὅσα a! 20 τοιοῦτοι A δύναται a γίνεσϑαι al: δείχνυ- 
σϑαι A 24 post γὰρ add. χαὶ ἃ 26 τὸ om. a! οὐδεμιᾶς Arist. v 
ἐστι 1: om. a 29 τῷ al: τοῖς AV ἐν τῷ [lept οὐρανοῦ] I 10—I1 1 30 αὐτῷ 

om. A ai om. a μὲν om. A 34 ἀδυνάτου iteratum a 35 ἀληϑῆ a 



76 [ALEXANDRI]} IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 9 p. 170420. 30. 34] 

@- 6 δὲ τοῦτον ἐλέγχων χαὶ ἀποδειχνὺς ψευδόμενον συλλογισμὸς ἀληϑής ἐστιν 
ἔλεγχος. ὥστε τὸν μέλλοντα ἀληϑῶς ἐλέγχειν δεῖ πάντων ἐπιστήμονα 

τυγχάνειν: τοιοῦτος γὰρ ὧν ῥαδίως av ἐλέγξῃ τὸν μὴ συγχωροῦντα τὴν 
ϑέσιν 7 τὸ συμπέρασμα λαβὼν τὴν ἀντίφασιν. εἰπὼν δὲ ὅτι δεήσει 

5 πάντων ἐπιστήμονα εἶναι, ἐπήγαγεν οἱ μὲν γὰρ ἔσονται παρὰ τὰς 

ἐν γεωμετρίᾳ ἀρχάς, ὥστε γεωμετριχὸν εἶναι: δεῖ τὸν μέλλοντα ἐλέγχειν 

τοὺς παρὰ τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας συλλογιζομένους χαὶ ἰατριχὸν τοὺς 

παρὰ τὰς τῆς ἰατριχῆς χαὶ μουσιχὸν ὡσαύτως τοὺς παρὰ (τὰς) τῆς μου- 
σιχῆς, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως: ὥστε εἴ τις ἅπαντας ἐλέγχειν μέλλει, 

10 δεῖ τοῦτον ἐπιστήμονα πάντων εἶναι. 

p- 170230 ᾿Αλλὰ μὴν xat οἱ ψευδεῖς ἔλεγχοι ὁμοίως ἐν ἀπείροις. 

"Aretpot μέν εἰσι, φησίν, οἱ ἀληϑεῖς ἔλεγχοι, ἄπειροι δὲ χαὶ οἱ ψευ- 
δεν ἐς { 2 ~ δὲ 2hErv> = 5 Aree Fa 5 oo IMAG A es 

δεῖς. ψευδεῖς δὲ ἐλέγχους οὐ τοὺς σοφιστιχούς φησιν ἐνταῦϑα ἀλλὰ τοὺς 

δοχοῦντας μὲν εἶναι ἀπὸ τῶν οἰχείων ἀρχῶν τῆς ἐπιστήμης, περὶ ἧς τὸν 
΄ - \ y ΄ σ > aX "7 ς > ~ > 

15 λόγον ποιοῦνται, μὴ ὄντας δέ. ὥστε ἐπειδὴ ἄπειροι ot ἀληϑεῖς εἰσιν 
Vv vw N oH \ ς ~ \ \ Ἁ , ~ d x 

ἔλεγχοι, ἄπειροι av εἶεν χαὶ ot ψευδεῖς. χαὶ ta μὲν λεγόμενα δῆλα. ἢ δὲ 

λέξις ἢ οἷον χατὰ Ἰεωμετρίαν ὃ γεωμετριχὸς ἐλλιπῶς εἴρηται. εἴη 
Di: eal me ἘΝ ~ ee RUS ie Se ΕΒ Α \ , 

δ᾽ ἄν τὸ πλῆρες τοιοῦτον: ὃ γεωμετριχὸς ψευδὴς ἔλεγχος χατὰ γεωμετρίαν 

ἐστὶν ὃ παρὰ τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας γινόμενος, ὁποῖος ἦν ὃ τοῦ Βρύ- 

20 σωνος τετραγωνισμός. οὐ μόνον δὲ τοὺς Uy ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ὡρμημένους 

τῆς ἐπιστήμης, by ἦν ἐσ ὲ BA, δοχοῦντας δὲ εἶναι ψευδεῖς is ἐπιστήμης, Op ἦν ἐστι τὸ πρόβλημα, Sox ς δὲ ets 
“ Ὰ - , ~ 5 , 5 ~ 

ἐλέγχους φησὶν ἀλλὰ χαὶ τοὺς ex τῶν οἰχείων μὲν τῆς ἐπιστήμης ἀρχῶν 

χατά τι δὲ παραλογιζομένους, οἷά εἰσι τὰ τοῦ Edxdetdov | ψευδογραφή- f. 26r 

ματα. 

25 p. 117018 Δῆλον οὖν ὅτι οὐ πάντων τῶν ἐλέγχων. 

Εἰπὼν ὅτι ἀπειροί εἰσιν οἱ ἀληϑεῖς ἔλεγχοι χαὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπι- 
στήυμαις δυνάμενοι γίνεσϑαι, ὁμοίως δὲ ἄπειροι χαὶ οἱ ἐναντίοι τούτοις 

ψευδεῖς συλλογισμοί (κατὰ πᾶσαν γὰρ τέχνην ἐγχωρεῖ γίνεσϑαι καὶ τούτους), 

φησὶν ὅτι τὸ παραδοῦναι ἐλέγχους χαϑολιχοὺς πάντων τῶν ψευδῶν συλλο- 

80 γισμῶν οὐ τῆς παρούσης ἐστὶ σχέψεως. νῦν γάρ, φησίν, οὐ ληπτέον 

τόπους χαὶ ἀρχὰς πάντων τῶν ἀληϑῶν ἐλέγχων ἀλλὰ τῶν παρὰ 

τὴν διαλεχτιχήν τοῦτο δέ ἐστιν, ἤτοι τὸ τοῦτο ποιῇσαι, οἰχεῖόν ἐστι 

1 συλλογισμὸς scripsi: συλλογισμὸν al 2 ἐπιστήμονα I: ἐπιστήμης a 8 τὰς prius 

a?: om. al τὰς alt. addidi 9. μέλλει I: μέλλοι a 11 ὁμοίως ἐν ἀπείροις 

om. 1 12 μέν om. A 13 ἐνταῦϑα φησὶν A 17 ἐλλείπως a 18 τὸ δὲ 

πλῆρες, Omisso εἴη ἂν, A 19 ἔστι δὲ ὁ A τὰς γεωμετριχὰς A 23 post 

ta add. παρὰ a? 26 xat om. A 27 post δὲ add. χαὶ a ot Al: om. a 
28 γενέσϑαι A 29 ὅτι περὶ τὸ δοῦναι a! 92 δέ om. ἃ ἤτοι ΑΙ: ἤγουν a 
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> τῇ διαλεχτιχῇ καὶ τοῖς ἐν ἐχείνῃ παραδιδομένοις τόποις. xat προστίϑησιν 

ἐφεξῆς τὴν αἰτίαν τοῦ τὴν διαλεχτιχὴν δύναμιν [ἐν] πᾶσιν ἐπιχειρεῖν λέγων 

οὗτοι γὰρ χοινοὶ πρὸς ἅπασαν τέχνην χαὶ δύναμιν’ ἐν ἁπάσῃ γὰρ 
τέχνῃ δύναται 6 διαλεχτιχὸς συλλογίζεσθαι ἐχ χοινῶν χαὶ ἐνδόξων. ἀλλὰ 

5 χαὶ τὸν ἐλέγχοντά τινα χατά τινα ἐπιστήμην, εἴτε ἀληϑῶς ἐλέγχει εἴτε 

φαινομένως, οὐ παντός ἐστι διαγνῶναι ἀλλὰ τοῦ ἐπιστήμονος μόνου" 

ὃ τοιοῦτος γὰρ δυνήσεται γνῶναι εἰ ἐχ τῶν οἰχείων τῇ ἐπιστήμῃ λημμάτων 
ὃ ἐλέγχων ἐλέγχει. τὸν δὲ ἐλέγχοντα ἀπό τινων χοινῶν χαὶ ἐνδόξων 

διαγνώσεται ὃ διαλεχτιχός. χαὶ ὅπως προστίϑησι δυνάμει λέγων “ws ἤδη 

10 φϑάσαντες παραδεδώχαμεν ἐν τοῖς Τοπιχοῖς, ἐξ ὧν av τις περὶ παντὸς 

τοῦ προτεϑέντος συλλογίσαιτο᾽. ἐχ τούτων οὖν τις ὁρμώμενος δύναται 
ual ἐλέγχειν: 6 τε γὰρ διαλεχτιχὸς ἀντίφασιν πειρᾶται συλλογίζεσϑαι" τὸ 

δ᾽ αὐτὸ τοῦτο χαὶ ὃ ἔλεγχος. πλὴν ποτὲ μὲν δι᾿ ἑνὸς συλλογισμοῦ τὴν 
ἀντίφασιν συμπεραίνει, ποτὲ δὲ διὰ δύο. περὶ δὲ τοῦ πότε μὲν ἐν Evt, 

15 πότε δὲ ἐν δυσίν, εἴρηχεν ἐν τῷ περὶ τοῦ ἐξ ἀντιχειμένων συλλογίζεσϑαι, 

ὅτι εἰ μὲν ἐν ἑνὶ βουλόμεϑα συλλογίσασϑαι τὴν ἀντίφασιν, χρὴ ταύτην 

“Ol ἐν μιᾷ τῶν προτάσεων λαβεῖν, οἷον ὅτι ἢ ἰατριχὴ ἐπιστήμη. πᾶσα 

ἐπιστήμη ὑπόληψις χαὶ οὐχ ὑπόληψις, ἣ ἰατριχὴ ἄρα ὑπόληψις χαὶ οὐχ 

ὑπόληψις. ἀλλ ἐπειδὴ ὡς φανερὸν τοῦτο οὐχ ἄν τις συγχωρήσεις πώποτε, 

20 χρὴ ἐν δυσὶ πειρᾶσϑαι συνάγειν τὴν ἀντίφασιν χαὶ δειχνύναι τὴν ἰατριχὴν 
ποτὲ μὲν ὑπόληψιν ποτὲ δὲ μὴ τοῦτο διῃρημένως χαὶ ἐν δυσὶ συλλο- 

γισμοῖς, ἐροῦμεν ὃὲ περὶ τούτου χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὰς λύσεις τῶν 

σοφισμάτων χατασχεπτόμενοι. 
Ἔχομεν ἄρα παρ᾽ ὅσα πάντες εἰσὶν οἱ ψευδεῖς ἔλεγχοι, ἤτοι 

25 οἱ σοφιστιχοί, εἰ δὲ γινώσχομεν ὅπως γίνονται χαὶ διὰ ποίας αἰτίας, 

εὔδηλον ὡς χαὶ τὰς λύσεις τούτων ἔχομεν: ἃ γὰρ ἐνιστάμενοι προ- 
φέρομεν τοῖς συλλογιζομένοις παρ᾽ ὁμωνυμίαν ἣ ἀμφιβολίαν 7 χατά τινα 

τῶν λοιπῶν τρόπων, ταῦτα ἄν εἶεν χαὶ λύσεις αὐτῶν. ὅταν γὰρ ὃ σοφιστὴς 
ἐλέγχῃ τὸν λέγοντα τὸν χύνα μὴ ὑλαχτεῖν, ὡς ὑλαχτοῦντος δηλονότι τοῦ 

80 χερσαίου, αὐτοὶ ἐνιστάμενοι ὡς περὶ ἄλλου τὴν ἀπόχρισιν δόντες εἴημεν 
ἂν ἐκ ταύτης τῆς ἐνστάσεως λύοντες χαὶ τὸν φαινόμενον ἔλεγχον. ἐπειδὴ 

δέ, φησίν, ἔχομεν παρ᾽ δπόσα γίνονται οἱ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι, ἔχομεν 

ἄρα χαὶ παρ᾽ δπόσα γίνονται οἵ φαινόμενοι. τοῦτο δὲ χαὶ ἐν τοῖς ἄνωϑεν 

1 τῆς διαλεχτιχῆς A παραδιδομένοις Al: παραδεδομένοις a τρόποις A 2 ἐν 
ut e vs. ὃ illatum delevi ὃ ἁπάση ΑΙ: πάση a 5 χαὶ ΑΙ: om. ἃ ἐλέγχοντα 
AI: ἔλεγχον a 6 πάντως a 7 6 AI: om. a τοιοῦτο | 9 ὅπερ a! 
11 συλλογίξαιτο (sic) a 14 ἐν om. a 15 εἴρηχεν] Anal. Pr. Π 15 p. 64617sq. 

mapa | post tod delevit πῇ 1 16 év aA: om. 1 βουλόμενος A 17 λαμ- 

βάνειν A 18. 19 ὑπόληψιν ubique 1 19 συγχωρήσειε 45: συγχωρήση all 
21 ὑπόληψις a! 24 ἤτοι 1: ἤγουν ἃ 25 of a: ἢ. I 27 χατὰ thy ὁμωνυμίαν 

ἢ τῆν A 28 ἂν om. A 30 αὐτοὶ ἃ: αὐτὸς ΑἹ ἐνιστάμενοι a: ἐνιστάμενος I: 

ἐνίσταται A ὡς om. A post ἄλλου add. χυνὸς λέγων A 30. 31 δόντες --- 
ἔλεγχον al: δοῦναι, εἴη ἂν ἡ τοιαύτη ἔνστασις λύσις τοῦ φαινομένου ἐλέγχου A 

32 παρὰ πόσα a! 
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εἰρημένοις εἶ ἔνους δὲ λέ ἐλέ byt τοὶ ῦ εἰρημένοις εἶπε. φαινομένους ὃὲ λέγει ἐλέγχους οὐχὶ τοὺς τυχοῦσι 
τὸ πιὰ Te τας \ δε οι bax \ A δῷ / 3 ς a 2 5 ΄ δοχοῦντας χαὶ ἰδιώταις (οἱ γὰρ μὴ εἰδότες ἐξ οἱωνδήποτε ἀπατηϑήσονται, 
ὥστε χαὶ ἄπειρα ἔσονται τὰ τοὺς τοιούτους ἀπατῶντα), ἀλλὰ τοὺς [φαινο- 

/ / if ~ > ΄ μένους ἐλέγχους λέγω] τοῖς εἰδόσι χαὶ ἐπιστήμοσιν. ἀλλὰ χαὶ ὃ διαλεχτιχὸς 
) 4 “ as ~ σ \ ~ ~ / 5 ‘ 

μόνος, φησί, δύναται γνῶναι Tap ὅσα διὰ τῶν χοινῶν γίνεται ἀληϑὴς σι 

vv Mw 5 ΄ 

ἔλεγχος ἣ φαινόμενος. τίς δὲ ὃ ἀληϑὴς ἔλεγχος χαὶ τίς 6 φαινόμενος 

χαὶ τίς ὃ διαλεχτιχὸς χαὶ ὃ φαινόμενος διαλεχτιχός, ἐπὶ δὲ τούτοις χαὶ ὃ 
/ “ ~ 

πειραστιχός, εἴρηται πολλάχις, χαὶ περιττὸν αὖϑις λέγειν περὶ αὐτῶν. 

p.170b12 Οὐχ ἔστι δὲ διαφορὰ τῶν λόγων ἣν λέγουσί τινες. 

10 Διελὼν τοὺς τρόπους, xa ods οἱ παραλογισμοὶ γίνονται, εἰς δύο τοὺς 

ἀνωτάτω | χαὶ τοὺς μὲν αὐτῶν παρὰ τὴν λέξιν φήσας εἶναι τοὺς δὲ ἔξω fF. ϑθν 

τῆς λέξεως, νῦν εὐϑύνει τοὺς μὴ οὕτως λέγοντας ἀνάγοντας δὲ πάντα τὰ 
σοφίσματα εἰς τοὺς πρὸς τοὔνομα λόγους χαὶ εἰς τοὺς παρὰ τὴν διά- 

γοιαν᾽ τὸ γὰρ πρὸς τὴν διάνοιαν ἀντὶ τοῦ “Tapa τὴν διάνοιαν᾽ εἴληπται, 
Ἁ ~ 5 \ ~ ~ \ Core ᾽ 3 4 5 14 ~ a ν» 

15 χαὶ δῆλον αὐτὸς τοῦτο ποιεῖ διὰ τοῦ μετ΄ ὀλίγον ἐπαχϑέντος τοῦ τί γάρ 

ἐστι τὸ μὴ πρὸς τὴν διάνοιαν. ἀνατρέπων (οὖν) τοὺς wh οὑτωσὶ διαι- 
~ 7 x 4 ΄ 5 \ z LAN) Ἅ \ 4 

ροῦντας πάντας τοὺς παραλογισμούς, ὡς αὐτὸς ἐδίδαξεν, ἀλλὰ λέγοντας, 

ὅτι ot μέν εἰσι πρὸς τοὔνομα ot δὲ παρὰ τὴν διάνοιαν, λέγει χαὶ 

δείχνυσι uy ἄλλους εἶναι χαὶ ἄλλους ἀλλὰ τοὺς αὐτούς: οἵ τε γὰρ παρὰ 
20 τὴν διάνοιαν πρὸς τοὔνομα, χαὶ οἵ πρὸς τοὔνομα παρὰ τὴν διάνοιαν, ὥστε 

5 a7 4 9. | 5 7 a \ \ \ \ δ 4, , 

οὐ δύο τρόποι εἰσὶν ἀλλ᾽ εἷς. τὸ γὰρ μὴ πρὸς τὴν διάνοιαν διειλέχϑαι 

τί, φησίν, ἄλλο ἐστὶν 7 ὅταν μὴ χρῆται ὃ ἐρωτῶν τῷ ὀνόματι, ἐφ᾽ 
ᾧ οἰόμενος ἐρωτᾶσϑαι ὃ ἐρωτώμενος ἔδωχε τὴν ἀπόχρισιν;: τοῦτο γάρ 
ΟῚ \ ~ vA , 5 ΄ ΟῚ Ὁ t > ΄ ξ΄ ͵ ς 

ἐστι τὸ τῆς. λέξεως χατάλληλον. εἰ γάρ τις ἐρωτηϑῇ aod γε ὃ χύων ὕλα- 

25 χτεῖ;, ὃ δὲ τὸν χερσαῖον οἰόμενος ἐρωτᾶσϑαι δοίη ὑλαχτεῖν, ὁ δὲ ἐρωτῶν 
A 4 Bld 2, Ἁ Ἂν > Σ / , C35 x \ Un > \ 4 τὸ χύων ὄνομα ἐπὶ τὸν ἰἐἰχϑὺν μεταφέρων λέγει ἀλλὰ μὴν ὃ ἰχϑὺς χύων 

ὧν οὐχ ὑλαχτεῖ᾽. οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ ἀποχρινομένου τῷ ὀνόματι 

χέχρηται: τὸ δὲ τοιοῦτον σόφισμα χαὶ πρὸς τοὔνομά ἐστιν. ὥστε ὥσπερ 

οὐ πρὸς τὴν διάνοιάν ἐστι συλλογιζόμενος ὁ μὴ χρώμενος τῷ χύων ὀνό- 

80 μάτι πρὸς τὸν χερσαῖον, ὃν χαὶ διανοούμενος ὁ ἀποχρινόμενος ὑλαχτεῖν 
Ὑ “, Ὑ \ \ δι , 2] ie oO ~ ἔφησεν, οὕτως ἔμπαλιν πρὸς THY διάνοιάν ἐστι συλλογιζόμενος, ὅταν yp7- 

~ 5 , Ἁ ~ , Δ / Ἄ Pi ς 2] i Tat τῷ ὀνόματι χατὰ τοῦ πράγματος, ὃ διανοούμενος χατέφησεν ὃ ἐρωτὴ 

1 εἶπε] c. 8 p. 169018 —20 λέγει a: λέγω I 3.4 φαινομένους --- λέγω delevi 

11 τοὺς μὲν ---ἔξω al: εἰπὼν τὰ σοφίσματα γίνεσϑαι ἢ παρὰ τὴν λέξιν ἢ ἐχτὸς A 
12.13 νῦν δείχνυσι καὶ εὐθύνει μὴ χαλῶς λέγοντας τοὺς ἀνάγοντας ταῦτα εἰς A 18 παρὰ 

I: περὲ ut solet a: πρὸς A 14-- 16 τὸ γὰρ --- διάνοιαν al: τὸ πρὸς δὲ ἀντὶ τῆς παρὰ 
ληπτέον. ἤγουν παρὰ τὸ ὄνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν: τὸ δὲ παρὰ τὸ ὄνομα χαὶ τὴν διάνοιαν 
ταυτά ἐστι χαὶ οὐχ ἕτερα’ ὅϑεν xai A 14 τοῦ I: om. a 15 αὐτὸς v: αὐτὸ al 

16 οὖν addidi οὕτω a 18 παρὰ A: περὶ a: πρὸς I 21 post εἰσὶν add. εἰς ode 

ἀνῆγον τὰ σοφίσματα A 24 χύω 1 26 post ἰχϑὺν expunxit xatagedyer I λέγει 

om. A ἰχϑὺς om. A 27 ὧν om. A τοῦ ἐρωτωμένου A 32 τῶ 835: τὸ all 



σι 

10 

15 

20 

25 

30 

10 μὴ al: τὸ A 12 post μὴ expunxit πρὸς 1 16 6 alt. om. a! 17 τὸ 

(ante dy.) al 19 ὑπόϑεσις a! post σημαίνειν add. καὶ A 21 post ὄν add. 
ἔστι a: om. Al 22 petaydyot ΑΙ: μετάγοι a 23 ἔσται ΑΙ: ἐστὶ a 

20 εἴρηται] p. 78,24 sq. 31 λόγους 4541: ὁ λόγος a! 33 μὲν γὰρ om. A 
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, Δ \ 5 A a 7 e 8 ~ XN ἊΝ Ἁ ‘ “N ΄ “2 

Deis (ὃ καὶ αὐτὸς ἐδήλωσε διὰ τοῦ τὸ GE πρὸς τὴν διάνοιαν, ὅταν 
? -- 

ἐφ᾽ ᾧ δέδωχε διανοηϑείς- διανοηϑέντα ὃς λέγει τὸν ἀποχρινόμενον)" 

εἰ γὰρ μὴ πρὸς τὴν διάνοιάν ἐστι τὸ μὴ χρῆσϑαι ἐφ’ ᾧ δέδωχε, τὸ χρῆ- 
5 z I~ \ \ eae γ΄ Vv αὖ ay ~ 4 Q~ 

oar ἐφ ᾧ δέδωχε πρὸς THY διάνοιαν εἴη ἄν. εἰ ὃὲ ταῦτα ahyvT, 
Ὑ \ ΄ ΄ bya ‘ > \ " <n 

ἄτοπον τὸ ὑπολαμβάνειν ἄλλους μὲν εἰναι πρὸς τούνομα λόγους. 

ἑτέρους δὲ παρὰ τὴν διάνοιαν: ὅπου γὰρ τὸ χατὰ διάνοιαν, ἐχεῖ χαὶ 

τὸ “aT ὄνουα, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν χαὶ ὅπου τὸ παρὰ τοὔνομα, ἐχεῖ χαὶ τὸ 
παρὰ τὴν διάνοιαν. 

p. 170020 Εἰ δή τις πλείω σημαίνοντος τοῦ ὀνόματος. 

Εἰπὼν χαὶ συστήσας ταὐτὸν εἶναι τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ μὴ πρὸς τὴν 
int ¢ 4 > 4 σ X\ \ 1 / ~ 

διάνοιαν διαλέγεσϑαι ἐπάγει: ὅταν μὲν yao πλείω σημαίνοντος τοῦ 

ὀνόματος οἴοιτο χαὶ ὃ ἐρωτῶν χαὶ ὃ ἐρωτώμενος μὴ πλείω 

σημαίνειν, οὗτος χαὶ πρὸς τοὔνομα χαὶ πρὸς τὴν διάνοιαν διεί- 

λεχται τοῦ ἀποχρινομένου (ἐρωτώμενον γὰρ τὸν ἀποχρινύόμενον εἴρηχεν, 

ὥσπερ χαὶ τὸ ἢ πρὸς τὴν διάνοιαν ἀντὶ τοῦ ‘xat πρὸς τὴν διάνοιαν᾽.)" 

ἐπεὶ γὰρ ἐφ᾽ ᾧ ἔδωχεν 6 ἀποχρινόμενος, πρὸς τοῦτο χαὶ ὁ ἐρωτῶν ἐχρή- 
ao Pe, > / > Υ͂ Jie ΤΉ Ἢ \ ut > ~ ΄ 

σατο τῷ ὀνόματι, ἀμφοτέρων οἰομένων χαϑ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ πράγ- 

ματος λέγεσϑαι τοῦ ὀνόματος δῆλον ὅτι χαὶ πρὸς τὴν διάνοιαν χαὶ πρὸ 
Ὑ » G ΄ \ \ /~ a 6 | ’ 

τοὔνομα διείλεχται. ὑπόϑου γὰρ τὸν [Παρμενίδην ἕν ἡγούμενον σημαίνειν τ 
Ἃ \ \ σ ρ [4 ? Υ , \ \ ») ~ \ OF Ms ΄ 

ὃν χαὶ τὸ ἕν, δμοίως δ᾽ ἔχειν τούτῳ χαὶ τὸν αὐτοῦ ζηλωτὴν Δήνωνα" ὁ 

ς 
x 
{ ~~ 

be 5 , > ~ | uF AMA > Qa \ Ὑ ’ ΄ οὖν []αρμενίδης ἐρωτῶν τὸν Ζήνωνα, εἰ ἕν τὸ ὄν, τούτου χαταφήσαντος 
\ Ἑ ΄ 5 PD > a | v \ > ~ , 5 Ἁ 

χαὶ ὁμολογήσαντος οὐχ ἄν ἐπ᾿ ἄλλου τινὸς ἐχεῖνος μεταγάγοι. ἀλλὰ 

χαὶ πρὸς τοὔνομα χαὶ πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ ἀποχρινομένου ἔσται διειλεγ- 

μένος. εἰ δέ γε ὃ ἀποχρινόμενος οἴεται πολλὰ σημαίνειν, ἣ χαὶ ὃ 
P ~ \ Γ΄, \ A wv a Zs 3 a\ Ἁ » ~ 

ἐρωτῶν, χαὶ ὃ μὲν πρὸς ἄλλο Gédwxev, ὃ OF πρὸς ἄλλο χέχρηται TH 

ὀνόματι, ὡς ἐπὶ τοῦ χυνὸς ἄνωϑεν εἴρηται, δῆλον ὡς οὐ πρὸς τὴν 
“7 > \ A Ὑ ~ \ ΄ ΄ \ \ διάνοιαν ἀλλὰ πρὸς τοὔνομα (τοῦτο γὰρ λείπει) διείλεχται: τὸ γὰρ 

πλῆρες τοιοῦτόν ἐστι’ δῆλον ὅτι οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν ἀλλὰ πρὸς 
τοὔνομα διείλεχται. τοῦτο εἰπὼν ἐπιφέρει τὸ γὰρ πρὸς τοὔνομα χαὶ 

μὴ πρὸς τὴν διάνοιαν διειλέχϑαι πρῶτον μὲν περὶ τοὺς τοιού- 

Tous ἐστὶ λόγους, δυνάμει τάδε λέγων, ὡς ψεῦδός ἐστι τὸ λέγειν ὅτι 
\ 

9 

΄ ς \ > \ X v \ ‘ , ~ πάντες οἱ παραλογισμοὶ εἰς to | πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν f. 27r 

ἀνάγονται: πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τοὺς τοιούτους ἐστὶ λόγους 
,ὔ ΄ Ψ > P| > e e , \ , , 

ὅσοι πλείω σημαίνουσιν: οὗτοι δ᾽ ἄν εἶεν of δμώνυμοι χαὶ ἀμφί- 
a ) wv 5 , "" Ἂ [4 ~ > ‘4 ἴω ~ ‘ 

βολοι, ot δ΄ ἄλλοι οὐχί: εἶτα περὶ Gvttvodv ἐστι, λέγων ὁντινοῦν τὸν 

ἐρωτῶντα χαὶ ἀποχρινόμενον: ἐνδέχεται γὰρ τοῦ λόγου ἣ τῆς λέξεως μὴ 

34 ὅσω --- σημαίνει A oo ὁντινοῦν utrobique a Arist.; ὁτινοῦν I: ὁντιναοῦν A (C u T) 
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πλείω σημαίνοντος τὸν ἐρωτῶντα ἢ τὸν ἀποχρινόμενον οἴεσϑαι πλείω 

σημαίνειν, χαὶ ἔσται τότε οὐχ ἐν τῷ λόγῳ τὸ παρὰ τὴν διάνοιαν χαὶ 

πρὸς τοὔνομα GAN ἐν τῷ τὸν ἀποχρινόμενον ἔχειν πως πρὸς τὰ 

δεδομένα. ὅτι δὲ τὸ περὶ ὁντινοῦν τοῦτο σημαίνει, δῆλον ἐχ τοῦ 
> \ 2 5 ἐπαγομένου: φησὶ γὰρ οὐ γὰρ ἐν τῷ λόγῳ ἐστὶ τὸ παρὰ τὴν διά- 

> > 2. 2 ~ b) Q~ Ὑ \ > ΄ \ \ 

votay εἶναι ἀλλ ἐν τῷ ἀμαϑῶς ἔχειν τὸν ἀποχρινόμενον πρὸς τὰ 

ἠρωτημένα χαὶ τὰ μοναχῶς λεγόμενα ὁμώνυμα νομίζειν. εἰ δὴ χαί, ὡς 

εἴρηται, Ol πρὸς τοὔνομα παρὰ τὴν διάνοιάν εἰσιν, ἐνδέχεται πάντας τοὺς 

παραλογισμούς, χαὶ τοὺς ἐκ τῶν λόγων χαὶ ὀνομάτων τῶν πλείω σημαι- 

10 νόντων ὄντας χαὶ τοὺς ἐχ TOY ἀποχρινομένων χαὶ ἐρωτώντων τῶν ἐχόντων 

πως πρὸς τὰ δεδομένα χαὶ ἁπλῶς τοὺς τρισχαίδεχα τρόπους πάντας, 

πρὸς τοὔνομα λέγειν. εἰ γὰρ εἰς δύο ταῦτα πάντες ἀνάγονται, ὡς αὐτοῖς 

ἀρέσχει, τόν τε πρὸς τοὔνομα χαὶ τὸν παρὰ τὴν διάνοιαν, οὗτοι δὲ μηδέν, 

ὡς δέδειχται, διαφέρουσιν ἀλλήλων ἀλλ᾽ εἰσὶν ot αὐτοί, δῆλον ὅτι ἐνδέχεται 

15 πάντας πρὸς τοὔνομα λέγειν: τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ εἶτα πρὸς 

τοὔνομα ἐνδέχεται πάντας αὐτοὺς εἶναι. εἰ δὲ εὑρεϑῶσί τινες, ὡς 

δειχϑήσεται, μὴ ὄντες πρὸς τοὔνομα, οὗτοι οὐδὲ πρὸς τὴν διάνοιαν ἔσον- 

ται, χαὶ ἔσονταί τινες παραλογισμοὶ τῆς παρούσης ἔξω πίπτοντες μεϑόδου. 
\ \ id ΄ , ς 4 la / e ΄ 

τὸ γὰρ ᾿ Σωχράτης χάϑηται, ὃ χαϑήμενος δύναται βαδίζειν, ὁ Σωχράτης 

20 ἄρα βαδίζει’ οὔτε πρὸς τοὔνομα οὔτε πρὸς τὴν διάνοιάν ἐστιν" 

οὐδὲν γὰρ τῶν εἰλημμένων πολλαχῶς λέγεται. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐνταῦϑα, 
ἤγουν ἐν τῇ παρούσῃ μεϑόδῳ, τὸ πρὸς τοὔνομα λέγειν ταὐτόν ἐστὶ τῷ 

παρὰ τὴν διάνοιαν, ἐπήγαγεν εἰ γὰρ μὴ πάντες, ἔσονταί τινες ἕτεροι. 
> / \ » Ν \ “Ὁ / 5 Cory \ \ td αὖ ἐλλιπέστερον ὃξ εἴρηται’ τὸ γὰρ πλῆρές ἔστιν et γὰρ μὴ πᾶντες πρὸς 

25 τοὔνομά εἰσιν, ἔσονταί τινες Etepor’. ὃ δὲ λέγει δυνάμει, τοιοῦτόν ἐστιν" 

εἰ γάρ, ὡς δέδειχται, πᾶν τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν ἐστιν, 
Vv ¢ ~ f ‘ X wv Vv > \ 7 Vv 5 Ἃ 

εἴπερ εὑρεϑῶσί τινες UN πρὸς τοὔνομα ὄντες ἀλλὰ παρ᾽ ἄλλο TL, οὐχ ἄν 
VY [4 (2 , Ψ “- \ 4 > [4] Ω͂ 3 ’, εἴη χοινή τις ἢ διαίρεσις αὐτῶν χαὶ χαϑόλου, εἰς ἣν ἅπαντα ἀνάγεσϑαι 

βούλονται, GAN ἐλλιπὴς χαὶ διὰ τοῦτο ἀδόχιμος. 

80 p.170035 ᾿Αλλὰ μὴν ὅσοι συλλογισμοί εἰσι παρὰ τὸ πλεοναχῶς. 

Εἰπὼν ὅτι, εἴπερ εὑρεϑῶσί τινες μὴ πρὸς τοὔνομα λέγεσϑαι δυνά- 
μενοι, ἔξω πεσοῦνται τῆς διαιρέσεως, ἐπάγει ἀλλὰ μὴν ὅσοι συλλο- 

γισμοί εἰσι παρὰ τὸ πλεοναχῶς. ἔστι δὲ ὃ λέγει τοιοῦτον: εἴπερ 
φαμὲν συλλογίζεσϑαι πρὸς τοὔνομα χαὶ τὸν λόγον, ἤτοι τὴν ἀμφιβολίαν, 

85 ὅσοι περὶ τὰς ὁμωνυμίας χαὶ ἀμφιβολίας διατρίβουσιν, ἐν οἷς μή εἰσιν 

1 σημαίνοντα A 2 ἔστω al ὃ πρὸς alt. om. a! 4 post δὲ add. πρὸς a? 

ὁντινοῦν a: ὁτινοῦν I: ὁντιναοῦν A cf. ad p. 79,35 7 xat alt. om. A 11 δεδόμενα (sic) 

a, L pr. τρεισχαίδεχα a 12 post ef eras. 1 lit. A 13 τότε A τὸν alt. a: 

om. ΑΙ 21 εἰλημμένων AL: εἰρημένων a πολλαχῶς aA: πολλαχοῦ I 
22 λέγει at 23 ἔσονται iterat a 34 ἤτοι Al: ἤγουν a 



or 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2 κῆς λέξεως AL: λεγόμενον a 7 ov aAl (T, corr. Ac): ot Arist. 8 τοὺς 421 

τὸ alA 9 τρεισχαίδεχα a 10 et 12 els τοὺς al: εἰς τὸ A 14 προταϑέντα Υ: 

προτεϑέντα Al: προστεϑέντα a 15 τύχοι A 16 χαὶ om. A τύχοι δὰ 18 χαχῶς 

Al: χαλῶς a 23 ἄλλους a? 24 οἱ οὑτωσὶ om. A 25 διαλεγόμενος 1 

34 χαὶ τοῦ ψεύδους om. A 34 οἱ 35 τουτέστι al: ἤγουν A 34 ante τῷ alt. 

add. ἐν 43 35 εἶναι al: χεῖσϑαι A ante τῇ alt. add. ἐν A χατ᾽ ἀντί- 
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μώνυμα ἢ ἀμφίβολα τὰ λεγόμενα, οὗτοι οὐχ ἔσονται πρὸς τοὔνομα. ἔστι 
\ ~ / ~ σ / > \ Ἁ 

τὸ τῆς λέξεως τοιοῦτον: ὅσοι συλλογισμοί εἰσι παρὰ τὸ πλεονα- on Of @- 

ς, τουτέστιν ὅσοι οὐχ εἰσὶ τῶν πλεοναχῶς τισι χρωμένων, GAR ἐχτός ~ δι 

wv Gt τούτων, ὡς ἐπὶ TOD ᾿Σωχράτης χάϑηται, ὃ χαϑήμενος δύναται βαδίζειν, 
δὴ , Vv as ee ) ἣν ον 2 ~ λ Ὁ ale IAN 2 ~ \ 4 

ὠχράτης ἄρα βαδίζει᾽, οὗτοι οὐχ ex τῶν πλεοναχῶς ἀλλ ex τῶν παρὰ τὸ 
9 Δ πλεοναχῶς, ὥστε οὐδὲ πρὸς τοὔνομα ἔσονται οὐδὲ πρὸς τὴν διάνοιαν. τὸ δὲ 

oO. a 

τούτων εἰσί τινες οὐ παρὰ τοὔνομα ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿ τούτων εἰσί τινες οἵ 
YY 4 ~ 3 » ‘ \ Ἁ μὴ πρὸς τοὔνομα ὄντες᾽. πῶς οὖν ἀναχϑήσονται οὗτοι εἰς τοὺς παρὰ τὴν 

διάνοιαν; οὐ μόνον γάρ, φησίν, ἄτοπόν ἐστι τὸ τοὺς τρισχαίδεχα τρόπους 
λέγειν πρὸς τοὔνομα, GAN οὐδὲ αὐτοὺς τοὺς παρὰ τὴν λέξιν ἕξ εἰς τοὺς 

παρὰ τοὔνομα ἀνάγειν χρεών. εἰ γοῦν χαὶ ph πάντες of φαινόμενοι ἔλεγ- 
\ yor εἰς τοὺς παρὰ τοὔνομα ἀνάγονται, GAN οὖν εἰσί τινες παραλογισμοὶ 

81 

ἐν οἷς οὐ γίνεται ἣ ἀπάτη διὰ τὸ τὴν ἀπόϊχρισιν σφαλερὰν γενέσϑαι, ἀλλὰ {. 2τν 

διὰ τὸ τὸν προταϑέντα λόγον ὁμώνυμον εἶναι ἢ ἀμφίβολον. εἰ γάρ τις, 

εἰ τύχῃς τοιαύτην προενέγχοι ἐρώτησιν ὡς ᾿ἀρά γε ὃ χύων ὑλαχτεῖ ἣ OV; 

χαὶ τοῦ ἀποχρινομένου οἰομένου μοναχῶς τὸν χύνα λέγεσϑαι, οἷον, εἰ τύχῃ, 
τὸν χερσαῖον, ὃ ἐρωτῶν ἐπὶ τοῦ ἀστρῴου ἐπαγάγῃ τὸ συμπέρασμα, οὐ 

γέγονεν ἣ ἀπάτη διὰ τὸ χαχῶς ἐξενεχϑῆναι τὴν ἀπόχρισιν (χαλῶς γὰρ 
σ \ \ 4 ’ / , > \ -ὸ τ \ \ > 4 ὅσον πρὸς THY τοῦ ἀποχρινομένου διάνοιαν), ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν ἐρωτηϑέντα 

λόγον ἔχειν τὸ διττόν. 

p.171a1 “Ὅλως τε ἄτοπον τὸ περὶ ἐλέγχου διαλέγεσϑαι. 

Δείξας τοὺς πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν ἅπαντα τὰ σοφί- 

σματοι ἀνάγοντας μὴ χαλῶς διαιροῦντας μέμφεται τούτους χαὶ ἄλλως 

λέγων: ὅλως τε ἄτοπόν τι ποιοῦσιν οἱ οὑτωσὶ διαιροῦντες τὰ σοφίσματα 

περὶ ἐλέγχου διαλεγόμενοι wy πρότερον περὶ συλλογισμοῦ διαλαβόν- 

τες. ὃ γὰρ ἔλεγχος συλλογισμός ἐστιν ἀντιφάσεως: ἔδει οὖν ζητῆ- 
σαι τί ποτέ ἐστι συλλογισμός, χαὶ τούτου εὑρεϑέντος εὑρεῖν τί ἐστιν ἔλεγχος, 

εὑρόντας δὲ τί ἐστιν ἔλεγχος 7] τρισχαίδεχα λέγειν χαὶ αὐτοὺς τῶν σοφισμά- 

των τρόπους, ὥσπερ χαὶ ἡμεῖς λέγομεν, ἢ πάντας εἰς τὴν τοῦ ἐλέγχου 
ἀνάγειν ἄγνοιαν. ὥστε ἐχρῆν πρότερον περὶ συλλογισμοῦ εἰπεῖν: ἔστι γὰρ 
ὃ σοφιστιχὸς ἔλεγχος φαινόμενος συλλογισμὸς ἀντιφάσεως. διὸ ἂν 

ἡ φαινόμενος ἔλεγχος (οὕτω γὰρ συνταχτέον τὸ χωρίον), τουτέστιν εἰ μέλλει 

φαινόμενος ἔλεγχος χαὶ σοφιστιχὸς συλλογισμὸς γενήσεσϑαι, δεῖ τὸ αἴτιον 

τῆς ἀπάτης χαὶ τοῦ ψεύδους ἣ ἐν τῷ συλλογισμῷ,, τουτέστι τῷ συμπερά- 

σματι, εἶναι ἢ ἐν τῇ ἀντιφάσει, τουτέστι τῇ xat ἀντίφασιν ἐρωτήσει 

φασιν I: τῆς ἀντιφάσεως a: τῇ xata ἀντίφασιν προτεινομένη post ἐρωτήσει A 

Comment. in Arist. If 3. [Alexander] in Sophisticos elenchos. Ό 
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~ 

(προσχεῖσϑαι γὰρ δεῖ ἐν τῇ ἐρωτήσει τὴν ἀντίφασιν: οἷον ap ἔστι 
~ >! Vv \ ἂν 5 5 ~ 5 ~ ᾿] ΄ 

σιγῶντα λέγειν ἣ οὔ;), ποτὲ δὲ ἐν ἀμφοῖν, χαὶ ἐν τῇ ἀντιφάσει χαὶ 

ἐν τῷ συμπεράσματι. ἐν μὲν οὖν τῇ ἀντιφάσει καὶ οὐχ ἐν τῷ συμπερά- 

σματι τὸ τῆς ἀπάτης αἴτιόν ἐστιν ὡς ἐπὶ τοῦδε: dp ἔστι σιγῶντα λέγειν 

5 ἣ οὖ; οὐδαμῶς: τί δέ, ὅταν ξύλα λέγῃς χαὶ λίϑους χαὶ σιδήρια, οὐ σιγῶντα 
λέγεις; ναί: ἔστιν ἄρα ξύλα χαὶ λίϑους χαὶ σιδήρια λέγειν, τουτέστιν ἔστιν 

ἄρα τὰ σιγῶντα λέγειν. τὸ μὲν οὖν σόφισμα τοιοῦτον. τὸ δὲ αἴτιον τῆς 

ἀπάτης οὐχ ἐν τῷ συμπεράσματι (ἀληϑὲς γάρ ἐστι’ λέγομεν γὰρ χαὶ ξύλα 
χαὶ λίϑους, ἅπερ ἐστὶ σιγῶντα) GAN ἐν τῇ ἀντιφάσει, τῇ τῆς ἀντιφάσεώς 

10 φημι ἐρωτήσει, ἥτις εἶχε τὸ διττόν: τὸ γὰρ ap’ ἔστι σιγῶντα λέγειν 

δηλοῖ χαὶ τὸν σιγῶντα χαὶ τὰ σιγώμενα. ἢ οὕτως: ap ἔστι λέγοντα 

σιγᾶν; οὐ δῆτα" τί δέ, ὅταν σιγᾷς, οὐ πάντα σιγᾷς; οὐχοῦν χαὶ τὰ λέγοντα 

σιγᾷς" ἐχ τῶν πάντων γάρ εἰσιν: ἔστιν ἄρα λέγοντα σιγᾶν. ἐνταῦϑα γὰρ 

λέγοντα τὰ λεγόμενα ἔλαβεν ὃ ἐρωτῶν: ὃ δὲ ἀποχρινόμενος ἐπὶ τοῦ λέγον- 
15 τὸς ἔδωχε. χαὶ οὗτος μὲν ὃ παραλογισμὸς ὡς χαὶ ὃ πρὸ αὐτοῦ ἐν τῇ 

> , Vv \ Vv ¢ bm | \ y tA p> 5 > ~ \ 

ἀντιφάσει ἔχει τὸ αἴτιον. ὃ δὲ ἃ μὴ ἔχει τις, δοίη ἂν ἐν ἀμφοῖν, xat 
ἐν τῇ ἀντιφάσει χαὶ ἐν τῷ συμπεράσματι. ὅπως δέ, δῆλον ἔσται χαὶ τοῦτο 

τ ~ ΡΥ 3 ey, 

ϑεμένοις τὸ σόφισμα. ἔστι δὲ τοῦτο: Gp ὃ μὴ ἔχει τις, δοίη dv; οὐδα- 
~ ΄ “4 a \ 4 f Nyy, nN f Us a Vv κ 

was: τί δέ, ὃ μὴ ἔχει τις ταχέως, δοίη ἂν ταχέως; ναί: ὃ ἄρα μὴ 

90 ἔχει τις, δοίη ἄν. ἐνταῦϑα χαὶ ἐν τῇ ἀντιφάσει χαὶ ἐν τῷ συυπερά- 

σματί ἐστι τὸ αἴτιον τοῦ ψεύδους. χαὶ ἐν μὲν τῷ συμπεράσματι δῆλον" 

ἔδει γὰρ μὴ συμπεράνασϑαι “ὃ ἄρα μὴ ἔχει τις, δοίη av’, ἀλλ᾿ ὅτι ὃ μὴ 
Ὑ ΄ Ἃ 4 ~ \ ἘΝ 5 jf > \ A 

ἔχει τις ταχέως, δοίη ἂν ταχέως" τοῦτο γὰρ ἣν ἀχόλουϑον. ἀλλὰ μὴν 

χαὶ ἐν τῇ ἀντιφάσει ἐνορᾶται τὸ αἴτιον τοῦ ψεύδους: οὕτως γὰρ ἐχρῆν 
25 εἰπεῖν ‘ap ὃ ἔχει τις, δοίη ἂν ὡς οὐχ ἔχει ἢ οὔ’, GAN οὐχὶ “ὃ μὴ ἔχει 

/ wv 4 5 \ ~ , f Ὑ \ ~ 

τις, δοίη av;’. ἐν 6& TH συμπεράσματι μόνῳ ἔχων τὸ ψεῦδος παραλογι- 

σμὸς οὗτος" ὃ δεῖνα χάϑηται, ὃ καϑήμενος δύναται βαδίζειν, ὁ χαϑήμενος 

ἄρα βαδίζει. ἐνταῦϑα at μὲν προτάσεις ἀληϑεῖς, ἐν δὲ τῷ συμπεράσματι 
4 € b] , 5 \ \ e 4 ¢ \ y [4 ἡ , ~ 

γέγονεν ἣ ἀπάτη. ἀλλὰ χαὶ ὃ λέγων ta Ex χύχλος, ὃ χύχλος σχῆμα, 
\ Ψ ww pea! we ΄ ΄ Y 

30 τὰ ἔπη σχῆμα᾽ ἐν τῷ συμπεράσματι μόνῳ ἔχει τὸ αἴτιον, διότι 6 f. 28: 
¢ , S ~ ~ 

μέσος ὅρος ὡς πλειόνων δηλωτιχὸς ἐν μὲν ταῖς διαλεχτιχαῖς συνουσίαις 

λαμβάνεται. ἐν δὲ ταῖς ἐπιστημονιχαῖς οὐχέτι, ὡς χαὶ ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ 

ἐπεσημήνατο: ἐχεῖνα γὰρ μόνα οἶδε χαὶ λέγεσθαι συγχωρεῖ ὃ γεωμέτρης 
΄ σ ς ~ , > , ε ΄ - \ ΄ ᾿ τὺν e \ χύχλους, ὅσοις ὃ τοῦ χύχλου ἐφαρμόζει ὁρισμός, οἷς δὲ μή, οὐχέτι. ὃ μὲν 

ΟῚ 

35 οὖν φαινόμενος ἔλεγχος 7 ἐν τῇ ἀντιφάσει ἢ ἐν τῷ συμπεράσματι 7 

1 δεῖ yap τὴν ἀντίφασιν ὅλην προσχεῖσϑαι τῇ ἐρωτήσει. ὥστε ἐρωτᾶν οὕτως. ἄρ᾽ ἔστι A 

5 ξύλον λέγεις a λίϑους λέγης xat ξύλα A Plato 1]. c. p. 27,22 54.,) sed cf. vs. 6 
5 et 6 σιδήρια A Plato: σίδηρα al 6 ἔστιν alt. I: om. aA 7 ta Al: om. a 

τὸ --- τοιοῦτον om. A 11 post δηλοῖ add. δὲ a 12 χαὶ ΑἹ: om. ἃ λεγό- 

μενα al 13 τῶν om. A 14 τοῦ 851: om. al 16 ἔχει al (Ce T): ἔχοι Arist. 

post ἂν add. zat a? 17 ἔσται 1: éotia 22 et 23 ἔχοι ἃ 22 an ἀλλ᾽ ὃ dpa? 
0 alt. 1: om. a 26. 27 ψεῦδος παραλογισμὸς al: αἴτιον τῆς ἀπάτης A 29 xat 6. ἈΠ: 

om. a! 32 ἐν τῇ Ἀποδειχτιχῇ] I 11 p. 7729 33 post μόνα add. zai A 

34 ovxétt al: οὔ A 



[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 10 p. 17141. 12. 17] 

λλάχίι \ ps 5 ~ \ Pit ne ne pee 4 Hanne Ω͂ τ - es AnrUND 

πολλᾶάχις XGL SV O{LOOLY TO ALTLOY Peper τὺ ευοηὺς. OGTLS GE {L7jO01L00 

Vv ~ ‘ 5 , Yr 5 Ξ { ws 2 ἌΝ , 535 .a ~ τ 

ἔχει ποιοῦν τὴν ἀπάτην, οὗτος ἀληϑης ἐστι συλλογισμός: ἀληϑῶν γὰρ 
5 ~ ~ , IP 5 , \ \ ’ Vv 5 G7 

οὐσῶν τῶν TPOTAGEWY ες αναγχης χαὶ τὸ συμπεράσμα εσται ἀληΐές. 

p. 171212 ᾿Αλλὰ δὴ ὅϑεν ὃ λόγος ἦλϑεν. 

qn 

΄ διὰ | \ 7 5 ~ \ a, £ Ἁ σ 

ΠΠάλιν ἐπὶ τὸ προχείμενον ἐπανῆλϑε, χαὶ δείχνυσι μὴ ἕτερον ε 

πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν συλλογίζεσϑαι ἀλλ᾽, ὡς δέδειχται. 

ταὐτόν. χαὶ φησὶν ἐρωτῶν πότερον ot ἐν τοῖς μαϑήμασι σοφιστιχοὶ 

λόγοι χαὶ ἀπατητιχοί, μαϑήματα λέγων ἀριϑμητιχήν, γεωμετρίαν χαὶ 

συγγενῇ ταύταις, πότερον οἱ ἐν τοῖς μαϑήμασι πρὸς τὴν διάνοιάν εἰ 

τ 

TS 

Ot, 

10 τουτέστι χατὰ (τὴν) διάνοιάν εἰσι τοῦ ἐρωτωμένου; χαὶ ἐρωτήσας ἀποχρίνεται 
, μ᾽ Vv 2 ~ \ 4 σ 5 “ΑΝ Ἁ 23 pet a oF Ie. 5 

ξγῶν 7 Ou, δηλῶν διὰ τουτοὺ OTL O00 χατα THY EXSLVOVD OLAVOLAY, ὡς ιἰσοῦυ 

wv ~ a” Vv ~ ξι a | 6 \ \ μὺ 4, , > ~ > 

OVTOS TOU Ἢ οὐ τῷ 7 δηλονότι παρα τὴν GLAVOLAY εἰσι TOU σαπηλχρινο- 

ἐγου᾽. εἰ γὰρ ὃ 4 ἥμενος OLE λλὰ Onuatve ὺ τοῦ γώνη μενοῦ. εἰ YAP O ATOXPLVOILEVOS OLETAL πὸ a ἡμ αινειν TO TOV τριγώνου 

Ὑ ΄ \ \ \ > ΄ wv ὦ Ce > 
ὄνομα, TO TE σχαληνὸν χαὶ TO ἰσοσχελές,. καὶ EpwTyVEls ἄρα παν ς 

15 τριγώνου at πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν: ἔδωχεν, ὅτι ἴ 
la \ ~ 9 , 

“δ - 

τος 

σαι 

ἀλλήλαις ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς, 6 δὲ σοφιστὴς ἐλέγχει αὐτόν, apa χατὰ 

τὴν διάνοιαν διείλεχται οὗτος τοῦ ἐρωτωμένου; χα 
> /, mI Vv \ Ἁ Ἁ ud μὰ / 

λέγων 7 οὔ’ οὐ γὰρ πρὸς THY διάνοιαν διείλεχται τὸ 

’ 

or 

~ "4 \ γ ῇ > oa 4 ~ “ 

ἐρωτῶν, εἴπερ ὁ μὲν ἀποχρινόμενος, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὸ σχῆμα 7, 
\ 20 χύνα δέδωχεν ἐπὶ τοῦ χερσαίου ἣ τοῦ ἐπιπέδου σχήματος, ἐχεῖνος δ᾽ 

μ᾽ Ἁ 7, 

ἐπάγει τὴν λύσιν 

ἀποχρινομένου ὃ 
\ 

TOY 

an 

ἐς -- 

\ 4 ~ , ἍἋ \ v a~ 7 Ν \ \ 4 Ἂ , 

TOV ἀστρῷον μετήνεγχεν 7 τὰ ἔπη. δῆλον ἄρα ὡς πρὸς τὸ ὄνομα διείλε- 

χται χαὶ οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ ἀποχρινομένου: ταὐτὸν ἄρα τὸ πρὸς 

τοὔνομα xal παρὰ τὴν διάνοιαν ἐστιν. ἰστέον Ge ὅτι ἐφ᾽ ἑχάστης τῶν 
a) , 5 ~ > ΄ A 8 ΨΩ ἐς 4} ἐν ΄ > \ ς \ 

αὑτοῦ ἐρωτήσεων TO 7 οὐ Ws αποχρισις EOTL χαὶϊὶ οἴονξι απηφασις 

> , Seth ~ ¢ \ σ > y \ \ 7 ? 
25 απάρνησις αντι TOU φαᾶάνερον OTL OUX Ἔστι πρὸς THY OLAVOLaY . 

p.171a17 "Ett εἰ πολλὰ μὲν σημαίνει τοὔνομα. 

\ 

χαι 

” \ Ὑ \ \ \ 4 Aen S > δ 

Ett τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν ταὐτὸν εἶναι δείχνυσι. 

χαὶ φησίν: εἰ πολλὰ σημαίνοντός τινος ὀνόματος WH νοεῖ τοῦτο οὕτως 
Vv ἂς ¢ > , > \ ae , [4 - Fa a pa 

ἔχειν ὃ ἀποχρινόμενος ἀλλὰ μοναχῶς λέγεσθαι νομίζει, εἶτα ἐλέγχετα! 

80 παρὰ τοῦ σοφιστοῦ, πάντως οὐ χατὰ τὴν οἰχείαν διάνοιαν ἠλέγχϑη. ταῦτ ᾿ 
ov 

> "7 \ \ ya \ \ \ , \ \ , ι v 
οὖν ἄρα τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν. τὴν δὲ λέξιν τὴν ἔτι 
εἰ πολλὰ μὲν σημαίνει τοὔνομα, ὃ δὲ μὴ νοεῖ μηδ᾽ οἴεται, 

83 

1 xat om. a! φέρει τὸ αἴτιον A 1.2 ὅστις --- ἀπάτην al: 6 δὲ ἐν μηδετέρω, 
ἤγουν μήτε ἐν τῶ συμπεράσματι μήτε ἐν τῇ ἐρωτήσει ἔχων τὸ αἴτιον τῆς ἀπάτης A 

2 ποιοῦν I: ποιεῖν a ἐστι om. A ὃ ἔσται Al: ἐστὶν a 6 παρὰ scripsi 
ef. vs. 22. 23: πρὸς al 7 post μαϑήμασι expunxit πρὸς τὴν Stavolay ἐστὶ (sic) τουτέστι 

(cf. vs. 9. 10) I 10 τὴν v: om. al 12 ἢ alterum δ": om. a! 13 πολλοὺς a? 

15 ἀλλήλαις a*: ἀλλήλοις all 17. 18 οὗτος --- διείλεχται om. a! 21 ἀστρῶον a ef. 

Ρ. 81,17: ἀστέρα 1 τοὔνομα ἃ 20 μὲν ἃ Arist.: om. 1 27 τὸ om. 

παρὰ om. A 

6* 

A 



84 [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 10 p. 171411,.18] 

~ ἣν ἢ ‘ \ , > ΄ - y μὲ vad πῶς οὗτος οὐ πρὸς THY διάνοιαν διείλεχται; τριχῶς ἔστιν ἐχλαβεῖν. 

xa)’ ἕνα μὲν τρόπον οὕτως: εἰ τοῦ ὀνόματος διττοῦ ὄντος μὴ νοεῖ τοῦτο 

ὃ ἀποχρινόμενος, πῶς οὗτος ἠπάτηται, χατὰ διάνοιαν 7 οὔ; χαὶ πρὸς τοῦτο 

λύσις οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν, ἤγουν οὐ χατὰ τὴν διάνοιαν. ἣ xav 

5 ἐρώτησιν ἀναγνωστέον χαὶ ὑπερβατῶς οὕτως: apo γε οὗτος πρὸς τὴν διά- 

votay διείλεχται; χαὶ οὕτως ἐπαχτέον ὡς ἀρνητιχόν τε χαὶ ἀποφατιχὸν 

τὸ οὔ: σύνηϑες γὰρ αὐτῷ τοῦτο, ὡς χαὶ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει εἶπεν 
cc 5 ? oJ \ A , \ 4 \ \ Ψ "4 lA / 

ἀλλ ἐπειδὴ περὶ φύσέως μὲν οὔ, φυσικὰς δὲ ἀπορίας συμβαίνει λέγειν 
> a 3 ma 4 4 \ lp > / mI 5 ~ wd v αὑτοῖς. ἢἣ οὖν οὕτω THY λέξιν ἀναγνωστέον, ἣ ἀποφατιχῶς ὧδε: ἔτι 
> \ \ , Ὑ ΄ Ὧν \ ~ \ v , 

10 εἰ πολλὰ μὲν σημαίνει τοὔνομα, ὃ δὲ μὴ νοεῖ μηδὲ οἴεταί πως" 

χαὶ στίξαντας ἐπαγαγεῖν οὗτος οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεχται ὡς 
yy ΕΣ » ¢ “Ὁ ~ f > σ > \ \ , Lg ἰσον τῷ “πάντως ὃ τοιοῦτος δῆλός ἐστιν ὅτι. οὐ πρὸς THY διάνοιαν διεί- 

bh \ x \ a. 7 ? 3 \ \ ~ \ \ »” 2 2 λεχται ἀλλὰ παρὰ τὴν διάνοιαν. ἀλλὰ μὴν τοῦτο χαὶ πρὸς τοὐνομά ἐστι" 

ταὐτὸν ἄρα τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ τὸ παρὰ τὴν διάνοιαν. 

15 p.171a18 Ἢ πῶς δεῖ ἐρωτᾶν, πλὴν διδόντα διαίρεσιν. 

᾿Αποδείξας διὰ τῶν εἰρημένων ταὐτὸν εἶναι τὸ πρὸς τὴν διάνοιαν χαὶ 
πρὸς τοὔνομα, ἔτι | δὲ χαὶ ὅτι οὐ πάντες οἱ ψευδεῖς συλλογισμοὶ χαὶ f. 28v 
ἔλεγχοι εἰς τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν ἀνάγονται διὰ τὸ μὴ 

δυνατὸν εἶναι τοὺς ἔξω τῆς λέξεως ἀναχϑῆναι εἰς ταῦτα, νῦν ὡς τινὸς 

20 εἰπόντος ὡς δύνατόν ἐστι πάντας τοὺς ἐλέγχους ἀναχϑῆναι εἰς ταῦτα, εἰ 
χατὰ διαίρεσιν 7 ἐρώτησις γίνοιτο, φησὶν ὡς πῶς οὖν δεῖ ἐρωτᾶν; ἢ xa! 
ὑμᾶς διὰ διαιρέσεως: εἰ γὰρ μὴ οὕτως αἱ ἐρωτήσεις προάγονται, ὥσπερ 

δὴ χαὶ ἐλέχϑησαν, οἷον ap’ ἔστι σιγῶντα λέγειν; dp’ ὃ χύχλος oy7pa;’, 
πάντως χατὰ διαίρεσιν λοιπὸν προαχϑήσονται, ὅπερ ἐστὲ τὸ πλὴν 

25 διδόντα διαίρεσιν. εἶτα χαὶ τὴν χατὰ διαίρεσιν ἐρώτησιν τίϑησιν: ot 
γὰρ λέγοντες ἀνάγεσϑαι πάντας τοὺς ἐλέγχους εἰς τὸ πρὸς τοὔνομα χαὶ 
παρὰ τὴν διάνοιαν ἴσως ἂν εἴποιεν, ὅτι ἀπὸ τοῦ μὴ χατὰ διαίρεσιν τὰς 

ἐρωτήσεις γίνεσϑαι συμβαίνει μηδὲ τοὺς ἐλέγχους εἰς τὰ εἰρημένα ἀνά- 

γεσϑαι. τίς δὲ ἢ χατὰ διαίρεσιν ἐρώτησις χαὶ πῶς εἰσαχϑήσεται, σαφῶς 

80 παριστῶν φησιν εἶτ᾽ ἐρωτήσειέ τις εἰ ἔστι σιγῶντα λέγειν ἢ οὔ, 
ἢ ἔστι μὲν ὡς οὔ, ἔστι δ᾽ ὡς ναί, τοιοῦτόν τι διὰ τούτων παριστῶν, 
ὡς ὃ διαιρετιχῶς ἐρωτῶν οὐ προάγει τὴν ἐρώτησιν οὕτως, ὡς ap’ ἔστι 

σιγῶντα λέγειν ἣ 00, ἀλλὰ χατὰ τόνδε τὸν τρόπον: ἄρ᾽ ἔστι σιγῶντα 

1 οὐ πρὸς a Arist. cf. vs. 4: παρὰ ΑΙ 5 ante χαὶ add. ἢ ἃ ὑπερβατῶς ΑΙ: 
ὑπερβατιχῶς 8 7 xat om. A ἐν τῇ Φυσικῇ ἀχροάσει] 12 p. 185418 
9 ἀποφαντιχῶς A 11 στίξαντες a! 14 τὸ alterum om. A 15 διδόντα 

all(C): διδόναι a? Arist. 16 ταύτην A 17 δὲ om. A 18 παρὰ om. A 

21 γίνοιτο AI: γένοιτο a ὡς al: ott A 22 ὑμᾶς] ὃ ex ἧς ut videtur, corr. A 

προσάγονται a 23 ἐλέγχϑησαν a 25 thy χατὰ Al: χατὰ τὴν al: chy χατὰ 

τὴν a? 29 ἐρώτησις om. A 32 διαλεχτιχῶς a! 33 τὸν om. a! 



[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 10 p. 171418] 8D 

Ὗ 5 Ὑ >] 4 ΄ ΄ 

λέγειν 7 οὐχ ἔστιν, GAN ἔστι μὲν ὡς ἔστιν, ἔστι δ᾽ ὡς οὐχ ἔστι; τουτέστιν 

ap ἔστι λέγειν σιγῶντα, ἢ ἁπλῶς μὲν ὁ σιγῶν οὐ λέγει, τρόπον δέ τινα 

ἔστι λέγειν τὸν σιγῶντα, τρόπον δέ τινα οὔ; τουτέστι χατὰ τὶ μὲν λέγει 
΄ ~ ‘ a) la ~ ΄ + ΄ 

ὃ σιγῶν, χατὰ τὶ δ᾽ οὔ; φησὶν οὖν πρὸς τοῦτο ὁ ᾿Αριστοτέλης, ὡς χἂν χατὰ 

5 διαίρεσιν ἢ ἐρώτησις γένηται, οἱ συναχϑησόμενοι πάλιν λόγοι, εἰς ἃ χαὶ 

πρώην ἀνήγοντο, χαὶ πάλιν εἰς ταὐτὰ ἀναχϑήσονται, εἴς τε τὸ πρὸς τοὔνομα 
Ἁ \ μ“. 4 σ + ἢ ΨΕΝ ὁ »] ’, Ἂ 

χαὶ πρὸς τὴν διάνοιαν, ὅπερ ἐδείχϑη ταὐτόν. εἰ γὰρ ἐχ διαιρέσεως προ- 

βαίη ἢ ἐρώτησις ual ὃ μὲν ἀποχρινόμενος ἀποφήσει μὴ δυνατὸν εἶναι 
- >) ~ ΄ ΄ a7 ΄ 

λέγειν τὸν σιγῶντα, ὁ δ᾽ ἐρωτῶν ἐπαγάγῃ συμπέρασμα. ὡς δύνατα! λέγειν ὃ 

10 σιγῶν, δῆλον ὡς οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν, τουτέστιν οὐ χατὰ τὴν διάνοιαν 
a 7 ¢ ~ 5 / ΄ 5 ~ 5 \ \ Ἁ Vv > ΄ 5 

διειλέχϑη τοῦ ἀποχρινομένου ὃ ἐρωτῶν ἀλλὰ πρὸς TO ὄνομα. οἷον ὁ ἐρω- 

τῶν οὕτως προήγαγε τὴν ἐρώτησιν, ὡς ap’ ἔστι σιγῶντα λέγειν ἢ οὐχ 
ἔστιν, ἀλλὰ τρόπον μέν τινα ἔστι, τρόπον δέ τινα οὐχ ἔστιν; ὃ δὲ ἀποχρινό- 

» VE 5 Υ ) Υ et 0 > mM. 4 ~ ¢ 5 v > “- > / ΄ μενος τὸ “οὐχ ἔστιν ἔφησε’ δῆλός ἐστι διὰ τοῦ “οὐχ ἔστι᾽ τοῦτο εἰπών, ὡς 
5 »[| \ ~ \ Ἃ [4 > 4 ? ~ > ~ Ἁ ς > 15 οὐχ ἔστι λέγειν τὸν σιγῶντα: τὸ γὰρ “οὐχ ἔστι᾽ τοῦτο δηλοῖ, τὸ “οὐχ 

> , ‘ 4 x LA \ ~ \ \ \ , > 7 ΄ - 

ἐνδέχεται χατὰ τὶ μὲν λέγειν τὸν σιγῶντα χατὰ τὶ Ge μή. ἀλλ ἁπλῶς 
‘ / > Ἃ Ἐπ [ 5 , 7 Y , ἄν ἐν v 

uy λέγειν. ἂν οὖν ὃ ἀποχρινόμενος οὕτως εἴπῃ; τουτέστιν ᾿ οὐχ ἔστι 

λέγειν τὸν σιγῶντα᾽, ὃ δ᾽ ἐρωτῶν ὅτι ἔστι συλλογίσεται, φανερόν ἐστιν ὡς 
πα ee \ ~ \ ΄ Sif ¢ > , > » 
ἀπ᾿ ἄλλου μὲν σιγῶντος τὸ λέγειν ἀπέφησεν ὃ ἀποχρινόμενος, χατ᾽ ἄλλου 

zy ΄ ». ~ / \ NA / Pp \ ι Ν᾿ > \ \ Ss 4 

20 δὲ ὃ ἐρωτῶν συνεπέρανε. τὴν (δὲ) λέξιν τὴν ap οὐ πρὸς THY διάνοιαν 
Ν / 5 Lf ᾽ 7 ~ \ \ » | , b) 9 5 \ \ 

διείλεχται ὀξυτόνως ἀναγινώσχειν δεῖ χαὶ χατὰ ἀπόφασιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ χατὰ 

ἐρώτησιν. ἵν᾿ οὖν συντόμως ἐροῦμεν, τοῦτό ἐστιν ὅ φησιν, ὡς εἰ χαὶ 
χατὰ διαίρεσιν xa! ὑμᾶς ἣ ἐρώτησις γίνοιτο, ἣν δὴ χαὶ προλαβόντες εἰρή- ene μας ἡ SPORES PIVOT; TM) OF] τ ες εἰρη 

~ / > ~ 

χαμεν, χαὶ τῆς διαιρέσεως γενομένης ὃ μὲν ἀποχρινόμενος εἴπῃ μηδαμῶς 
Ss ΄ \ ~ y TN Ie εχ ¢ + 33 ~ ~ ΄ > ee 

25 λέγειν τὸν σιγῶντα, ἤτοι οὐδ ὅλως, ὃ δ᾽ ἐρωτῶν συμπερανεῖ λέγειν αὐτόν, 
wv) > \ \ a 7 ~ 5» ΄ , ry & Vi ¢ se 
ἄρ᾽ οὐ χατὰ THY διάνοιαν τοῦ ἀποχρινομένου διείλεχται, ἵν᾽ Ἢ τὸ dpa’ συμ- 

περασματιχόν. καίτοι οὗτος ὃ λόγος, τουτέστιν ὁ παρὰ τὴν διάνοιαν, χαὶ 
παρὰ τὸ ὄνομά ἐστιν: οὔτε γὰρ ἣ αὐτὴ διάνοια τοῦ ἐρωτῶντος χαὶ τοῦ ἀποχρι- 

νομένου, οὔτε πρὸς τὸ αὐτὸ πρᾶγμα, πρὸς ὃ ἣ τοῦ ἀποχρινομένου ἀπόχρισις 
80 γέγονε, πρὸς ἐχεῖνο χαὶ τὸ συμπέρασμα ἐξενήνεχται, χἂν τὸ αὐτὸ ὄνομα ἦν. 

ὥστε τὸ αὐτό ἐστι τό τε πρὸς τοὔνομα χαὶ πρὸς τὴν διάνοιαν. τὸ δὲ οὐχ 
ἄρα ἐστὶ γένος τι λόγων τὸ πρὸς τὴν διάνοιαν τοιοῦτόν ἐστιν, ἵνα χαὶ 

~ ~ a 

τὸ πλῆρες τῇ λέξει προσϑήσομεν" ἐπεὶ ἀπεδείχϑη τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ πρὸς 

τοὔνομα χαὶ πρὸς τὴν διάνοιαν, οὐχ ἔστι λοιπὸν τὸ γένος τῶν παρὰ τὴν 
a , / Ὑ - \ v 5 \ » See e / \ \ > ) 

35 διάνοιαν λόγων ἄλλο τῶν παρὰ τοὔνομα ἀλλὰ ταὐτό. ὁμοίως χαὶ τὸ ἀλλ 

2 ante σιγῶντα add. τὸν A 4 τούτους A 5 γένηται al: ἐστὶν A 6 πρόην all 

ἀνήγοντο al: ἀνάγονται A ταῦτα a” ette a! 7 γοῦν A 8 ἡ om. A 

11 fort. οἷον (εἰδ ὁ 17 εἴπη I: εἴποι ἃ 18 συλλογίζεται a 19 σιγῶντα al 20 δὲ 
prius om. a! δὲ alt. v: om. al 23 γίνοιτο Al: γένοιτο a 24 post εἴπῃ add. 

ὅτι I: om. δὰ 25 ἤγουν a συμπεράνει (sic) 1 26 τὴν Al: om. a 
post tod add. δ᾽ a 27 τουτέστιν om. A 30 ἐξήνεχται al 32 post te add. 

τῶν A χαὶ om. A 3d προσεπιϑήσομεν A TO TO αὐτὸ a 94 τὸ ὄνομα 

nal τὸ A 35 τῶν ΑΙ: om. a ταυτόν A 



86 [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 10 p. 171418. 28] 

€ \ Ἀ Ὑ ΄ b] ~ σ > ) ΄ Ὗ a ~ 

οἱ μὲν πρὸς τοὐνομᾶ εἰσι τοιοῦτον, OTL GAA οἱ μέν, ἥτοι τινὲς τῶν 

ψευδῶν συλλογισμῶν, πρὸς | τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιάν εἰσι, πλὴν f. 39: 

οὐ πᾶντες εἰς ταῦτα ἔχουσι τὴν ἀναγωγήν. τὸ δὲ χαὶ τοιοῦτοι οὐ 
΄ ~ ΄ Vv ~ 

TAVTES τοιοῦτόν ἐστιν, οὐχ ὅτι οὐ πάντες Ot ἔλεγχοι τοιοῦτοι, ἤτοι εἰς 
5 τὰ πολλάχις εἰρημένα ἀναγόμενοι, GAN οὐδ᾽ ot φαινόμενοι ἔλεγ; is ς εἰρημέ γόμενοι, ἀλλ φ wevot ἔλεγχοι εἰς 

ταῦτα ἀνάγονται, τουτέστιν οὐ μόνον τοῦτό φημι, ὡς οὐχ ἀνάγονται πάντες 

ἁπλῶς οἱ ἔλεγχοι εἰς ταῦτα, GAN οὐδ᾽ οἱ φαινόμενοι: τῶν γὰρ φαινο- 
Υ͂ 2) Uae ig \ A \ λέξ f ‘ 5 \ ~ λέξ 

μένων ἐλέγχων of μὴ παρὰ τὴν λέξιν, τουτέστιν οἱ ἐχτὸς τῆς λέξεως, 
> Ἐ \ x A \ ς Ve, 5 > ἶ ΄ Ψ 

οἷον ot παρὰ τὸ συμβεβηχὸς χαὶ οἱ λοιποὶ ἕξ, οὐχ εἰς τὴν διαίρεσιν ταύ- 

10 τὴν ἀνάγονται. ὥστε «αταία ἣ εἰσαγομένη διαίρεσις, ὡς τῶν αὐτῶν χαὶ 

πάλιν ἀπ᾿ αὐτῆς ἀτόπων συναγομένων. 

p.171228 Et δέ τις ἀξιοῖ διαιρεῖν ὅτι λέγω δέ. 

Εἰπὼν ὡς οὐχ ἐγχωρεῖ τὰ σοφίσματα πάντα εἰς τὸ πρὸς τοὔνομα 

ἀνάγεσϑαι χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν, ἀπαντήσας ὃὲ χαὶ πρὸς τοὺς ἴσως ἄντι- 

15 πεσόντας χαὶ φήσαντας δυνατὸν εἶναι διὰ τῆς διαιρέσεως ἀνάγεσϑαι εἰς 
eee. | \ Ὁ /- σ >) SZ , 5 ~ 5 ΄ 5 y) 2: A 

αὐτὰ χαὶ δείξας, OTL xav δώσομεν πάντα εἰς ταῦτα ἀνάγεσθαι, ἀλλ᾽ οὖν 

πάλιν χαὶ οὕτως οἱ παρὰ τὴν διάνοιαν χαὶ οἱ πρὸς τοὔνομα οἱ αὐτοί εἰσι, 

νῦν εὐϑύνει χαὶ τὸν ἀξιοῦντα λόγον χατὰ διαίρεσιν ἐρωτᾶν. xal πειρᾶται 

ἀνατρέπειν αὐτὸν λέγων ὡς εἴ τις οὕτως ἀξιοῖ λέγων οὕτω χαὶ ἐρωτῶν ‘ap’ 
Vv ~ , yv \ ~ σ \ ~ wv \ \ 

20 ἔστι σιγῶντα λέγειν; ἔστι ὃξ σιγῶντα ὅ τε μὴ λαλῶν avdpwnos χαὶ τὰ 
, 7 ~ \ lel x eee. | ~ \ Ἀ ¢ ae \ a) ς lA \ \ 

σιγώμενα᾽ (τοῦτο γὰρ δηλοῖ διὰ τοῦ τὰ μὲν ὡδί, τὰ δ᾽ ὡδί: τὰ μὲν 

γὰρ οὕτως εἰσὶ σιγῶντα ὡς δύναμιν μὲν ἔχοντα τοῦ λαλεῖν, νῦν δὲ σιγῶντα, 

τὰ δὲ οὕτως ὡς μὴ πεφυχότα λαλεῖν), εἴ τις οὕτως ἐρωτᾷ, οὐ χαλῶς 

ἀξιοῖ, ὅτι χαίπερ τῆς ἀξιώσεως ἀπρεποῦς οὔσης ἐπὶ μὲν τῶν πολλαχῶς 

25 λεγομένων ἴσως ἄν τις χατὰ διαίρεσιν ἐρωτήσῃ, ἐπὶ δὲ τῶν uy πολλαχῶς 
πῶς ἐνδέχεται διαιρεῖν; ὃ γὰρ μὴ οἴεται πολλάχις αὐτὸς ὁ ἐρωτῶν ὁμώ- 

youoy εἶναι ἀλλ᾿ ἀγνοεῖ, μάταιόν ἐστι διαιρεῖν αὐτὸν τοῦτο, μᾶλλον δὲ 
ἀδύνατον. ἄλλως τε χαὶ παρὰ τὴν διαλεχτικὴν μέϑοδον τὴν ἀξίωσιν 
ποιεῖται ὃ οὕτως ἐρωτῶν’ διδασχόντων γάρ ἐστι τὸ διαιρεῖν ποσαχῶς 

80 λέγεται τὸ πρᾶγμα, οἷον ὀξὺ φέρε εἰπεῖν λέγεται χαὶ ἣ φωνὴ χαὶ ὃ 
ὄγχος, χαὶ ὀξεῖα μὲν φωνή ἐστι τόδε, ὄγχος δὲ τόδε. τῶν διδασχόντων 

1 post τοιοῦτον add. ἐστὶν A ἤγουν a ὃ ταυτὰ A χαίτοι οὗτοι ἃ 

4 τοιοῦτόν 8241: τοιοῦτος a! ἤγουν a 5 τὸ a εἰρημένον a”: εἰρήχαμεν al 

7 post ἔλεγχοι add. ot διαλεχτιχοὶ a 8 ot alterum ΑΙ: om. a 9 ὃ (post 
οἷον) A 10. 11 ὡς --- συναγομένων postea add., ut videtur, A! 14 παρὰ I: 

πρὸς a διαίρεσιν al δὲ I: τὲ 8 ἴσων al 16 αὐτὰ v: αὐτὸ ἃ: compend. I 
17 πάντες καὶ οὗτοι a? διάνοιαν I: διαίρεσιν a 18 λόγων al 19 αὐτὸν al: 
αὐτὴν 41 21, 22 τὰ μὲν γὰρ --- νῦν δὲ σιγῶντα om. a! 22 yap I: om. a? 
ἔχοντα tod a?: ἔχοντες I 20 τῖξ as’ ΤΡ 24 μὲν vb: δὲ (ex versu sequenti illa- 

tum) al 26 αὐτὸς aA: αὐτὸ I 27 αὐτὸν A: αὐτὸ al 28 ἄλλως te al: 

ἔπειτα A 29 6 om. A διδάσχων a! ποσαχῶς --- p. 87,1 διαιρεῖν a: 

ποσαχῶς --- πρᾶγμα A: om. 1 πολλαχῶς a! 
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~ Ὑ Ἃ , ~ b 

οὖν ἐστι TO διαιρεῖν. ἐπειτα ἐπεὶ πρὸς νίχην ἢ ἀπάτην τοῦ ἀποχρινο- 

μένου δρᾷ ὁ τὰς ἐρωτήσεις ποιούμενος, εἰ διαίρεσιν ποιησάμενος ἔροιτο, 
, "7 ΄ ~ ~ ‘ >? 

γνώριμον ποιήσει τῷ ἀποχρινομένῳ ποσαχῶς λέγεται μὴ εἰδότι μη 

ἐπεσχεμμένῳ ὅτι τοσαυταχῶς χαὶ χατὰ τοσούτων χαὶ τοιούτων «λέγεται" 

σι γνωρίμου δὲ γενομένου ποσαγῶς τὰ σιγῶντα λέγεται χαὶ τοῦ ἀποχρινο- 
ἰ a i 

EVOU, εἰ τύγῃ. ἐπὶ τοῦ σιγῶντος ἀποφύήσαντος. ἂν ὁ ἐρωτῶν ἐπὶ τὰ σιγώ- 
9 11 | τὰ 

μενα μετενέγχοι τὸν λόγον, χαταγέλαστος δόξειεν. 

p.171434 ᾿Κἶπεὶ καὶ ἐν τοῖς μὴ διπλοῖς τί κωλύει τοῦτο ποιεῖν: 

3. 98 σ bled 4 Ἃ 2 / / ~ , Μ΄ os ~ Kindy ὅτι ἐνίοτε τὸ ἐρωτώμενον xattor πολλαχῶς λεγόμενον οὐ δοχεῖ 
10 πολλαχῶς λέγεσθαι (ὃ δὲ μὴ οἴεται πολλαχῶς λεγόμενον, πῶς dv διέλοι 

ὃ ἐρωτῶν), νῦν ὡς ἀπ᾽ ἐχείνων ἐπάγει τὸ λεγόμενον τὸ ἐπεὶ χαὶ ἐν 
~ \ ~ Vv ar \ , ~ od ~ / pi 

τοῖς μὴ διπλοῖς. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον, ὅτι πῶς φής, Apt- 
Ζ στότελες, ὅτι δεῖ τὸ ἐρωτώμενον ὁμώνυμον εἶναι, ἵνα ἣ χατὰ διαίρεσιν 

προβαίη ἐρώτησις; δυνατὸν γὰρ χαὶ ἐν τοῖς μὴ διπλοῖς, τουτέ- 

15 Ott μὴ ὁμωνύμοις, τοῦτο ποιεῖν, ἤγουν τὸ χατὰ διαίρεσιν ἐρωτᾶν. 

εἶτα χαὶ πῶς ἐνδέχεται τὰ μὴ πολλαχῶς ἀλλὰ μοναχῶς λεγόμενα διαι- 
, 

podvtas ἐρωτᾶν, διδάσχων ἐπάγει apa ye at ἐν τοῖς τέσσαρσι μονά- 

des ἴσαι εἰσὶ ταῖς δυσὶ δυάσιν, ἤτοι doa at τέσσαρες μονάδες ἴσαι 
εἰσὶ ταῖς δυσὶ δυάσι; λέγω δὲ οὐχὶ ἑχάστην τῶν μονάδων ἴσην τῇ δυάδι, 

20 ἀλλ ὁμοῦ τὰς τέσσαρας μονάδας ἴσας ταῖς δυσὶ δυάσι. τὸ δὲ εἰσὶ δὲ 
δυάδες at μὲν ὡδὶ ἐνοῦσαι at δὲ ὡδί ἴσον ἐστὶ τῷ “λέγω δὲ WO 

μὲν ἴσας ὡδὶ δὲ μή, ὁμοῦ μὲν τὰς δύο δυάδας ἴσας ταῖς τέσσαρσι 
μονάσιν, ἑχάστην δὲ τῶν μονάδων ἕχάστῃ τῶν δυάδων οὐχ ἴσας. χαὶ ἵνα 

σαφέστερος ὃ λύγος γένηται, οὕτως αὐτὸν δέξῃ: αἱ τέσσαρες μονάδες 

25 ὡδὶ μὲν ἐνοῦσαι χαὶ λαμβανόμεναι ἴσαι εἰσὶ ταῖς δυσὶ δυάσιν, ὡδὶ δέ, 

ἤγουν μία ἑχάστη τῶν μονάδων μιᾷ τῶν δυάδων, οὔ. εἴ τις οὖν οὕτως, 

φήσουσιν ἐχεῖνοι, τὴν | ἐρώτησιν ποιήσεται, χατὰ διαίρεσιν ἠρώτησε f. 29ν 

χαΐτοι μήτε τῶν μονάδων μήτε τῶν δυάδων πλεοναχῶς λεγομένων. εἶτα 
; 

χαὶ ἕτερον παράδειγμα τίϑησι τὸ apa τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη; 

1 ἣ ἀπάτην all: ἡ ἀπάτη a’? 920. B71. αὶ “a? 3 πολλαχῶς a! 4 τοιού- 
τῶν 6 τοσούτων corr. 1 661: om. a 7 fort. δόξειεν (av) sive δόξει ἄν; (ἂν) 

δόξειεν Vv 9 od doxet AI: οὐχ eddoxet 43: οὐδ᾽ ὃ a! 10 post οἴεται add. 

τὸ a” διέλοιτο A 11. 12 νῦν --- ὅτι al: νῦν τὸ λεγόμενον τοῦτο ὡς ἀπ᾽ 

ἐχείνων ἐπάγει πρὸς ἑαυτὸν δῆϑεν λέγοντα μὴ δυνατὸν εἶναι τὰ μὴ ὁμώνυμα χατὰ διαίρεσιν 

ἐρωτᾶν: χαὶ φησὶ A 11 ἐπεχείνων 83 11. 12 τὸ ἐπεὶ --- τὸ λεγόμενον om. a! 

12 πῶς --- 18 δυάσιν bis habet A φὴς aAbl: λέγεις Aa 12. 13 ἀριστοτέλης a 

13 ὅτι alAb: ὡς Aa 13. 14 εἶναι ὁμώνυμον, ἵνα χατὰ διαίρεσιν προβαίη ἡ ἐρώ- 

τησις Aa 14 post γὰρ add. ἐστὶ aAa zai om. a! 14. 15 ἤγουν ἐν τοῖς 
ὁμωνύμοις Aa 10. 117 εἶτα διδάσκων πῶς χαὶ ἐν τοῖς μὴ ὁμωνύμοις ἔστι κατὰ διαίρεσιν 
ἐρωτᾶν Aa 17 ye om. Aa τὰϊς a 18 εἰσὶν ἴσαι Aa ἤγουν a 

19 εἰσὶ iterat I δὲ Al: om. a 23 éxdotny A: éxdoty 4": xata a! 

ἑχάστη Ala?: ἑχάστας a! 24 σαφέστερος 1: ἔτι σαφέστερος A: δι᾿ ἕτερον a 

διεξήει a? 26 post μιᾷ add. ἑχάστῃ a? 
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“A σ Ἃ > [4 A | 5 \ ~ 5 [4 x Ld ὃ οὕτως ἂν χαταλλήλως ἐρωτηϑείη: ap’ ἐπεὶ τῶν ἐναντίων τὰ μέν 
ἐστι γνωστὰ τὰ δὲ ἄγνωστα, ἔστιν αὐτῶν μία ἐπιστήμη; ταῦτα εἰπὼν 
λέγει ὥστε ἔοιχεν ἀγνοεῖν ὃ τοῦτο ἀξιῶν ὅτι ἕτερον τὸ διδάσχειν 
τοῦ διαλέγεσθαι’ τὸν μὲν γὰρ διδάσχοντα δεῖ μὴ ἐρωτᾶν ἀλλὰ 

, 5 ? ς ~ a , Q~ “Ὁ Ἂ, aw \ \ \ 

λαμβάνειν dp ἑαυτοῦ χαὶ πάντα δῆλα ποιεῖν τῷ μαϑητῇ, tov δὲ πρὸς 
ἀπάτην ἢ νίχην ὁρῶντα οὐδαμῶς. 

or 

p.-17103 “Ett τὸ φάναι ἣ ἀποφάναι ἀξιοῦν. 

"Ett ἀναιρεῖ τοὺς χατὰ διαίρεσιν ἐρωτῶντας, καὶ φησί: τὸ τὴν πρό- 
τασιν οὕτως ἐρωτᾶν ὡς ἀναγχαάζεσϑαι τὸν ἀποχρινόμενον ἢ τὸ “ναί ἢ τὸ 

10 οὔ λέγειν (ταῦτα γὰρ εἶπε φάναι ἢ ἀποφάναι) οὐ δειχνύντος ἐστίν, 
ἀλλὰ πεῖραν λαμβάνοντος τοῦ ἀποχρινομένου εἰ γινώσχει τὸ ἐρωτώμενον. 

πῶς οὖν ἐνδέχεται τὸν ἀπόπειραν ποιούμενον διαιρεῖν χαὶ διδάσχειν τὸν 

ἐρωτώμενον ὃ ζητεῖ μαϑεῖν εἰ οἶδεν; 4 γὰρ πειραστιχὴ οὐ διδασχαλιχή 

ἐστιν, ἵνα δῆλα ποιῇ τὰ πράγματα, ἀλλὰ διαλεχτιχή τις, ὡς χαὶ ἐν 
15 τοῖς προρρηϑεῖσιν εἴπομεν, χαὶ ϑεωρεῖ οὐ τὸν εἰδότα ἀλλὰ τὸν προσ- 

ποιούμενον εἰδέναι ἀγνοοῦντα δέ. 

p. 17106 ‘O μὲν οὖν κατὰ τὸ πρᾶγμα ϑεωρῶν τὰ χοινὰ δια- 
λεχτιχός ἐστιν. 

᾿Βμφήνας διὰ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι ἣ πειραστιχὴ διαλεχτιχή τίς ἐστιν, 

90 ὅτι μὴ ταὐτόν ἐστι πειραστιχὴ χαὶ διαλεχτιχὴ ἀλλὰ διάφοροι, ἀχολούϑως τὴν 

διαφορὰν αὐτῶν παραδίδωσι, χαὶ τὸν μὲν χατὰ τὰ χοινὰ ϑεωροῦντα τὸ 
πρᾶγμα (οὕτω γάρ ἐστι τὸ ἐξῆς τῆς λέξεως" [ὡς] χοινὰ δὲ λέγει τὰ δοχοῦντα 
πᾶσιν ἣ τοῖς πλείστοις ἣ τοῖς σοφοῖς), τοῦτον χαλεῖ διαλεχτικόν, τὸν δὲ ἐχ 

τῶν δοχούντων τῷ ἀποχρινομένῳ πειραστιχόν (τοῦτο γὰρ λείπει), τὸν δὲ 

25 ἐχ τῶν φαινομένων ἐνδόξων μὴ ὄντων δὲ σοφιστιχὸν χαὶ ἐριστιχόν. πῇ ὃ 

διαφέρει ὃ σοφιστιχὸς τοῦ ἐριστιχοῦ, wet ὀλίγον ἐρεῖ. 

ρ.11ι01 Καὶ συλλογισμὸς ἐριστιχὸς χαὶ σοφιστιχός ἐστιν εἷς 

υὲν ὃ φαινόμενος. 

Παραχατιὼν μὲν φαίνεται παραδοῦναι μέλλειν διαφορὰν ἐριστιχοῦ χαὶ 

80 σοφιστιχοῦ. νῦν d& ὡς ἕν λαμβάνει τὸν ἐριστιχὸν χαὶ σοφιστιχὸν συλλο- 

2 ἐστι AI: om. a 3.4 tod διδάσχεν tO A 8 φησίν: ὡς to A 9. ὥστε 

ἀξιοῦν τὸν ἀποχρινόμενον χαὶ ἀναγκάζειν A 9.10 τὸ ὃν a! 10 λέγειν al: 

δοῦναι A post οὐ add. tod A 11 ἀλλὰ al: ἤγουν τοῦ ἀποδειχτιχοῦ καὶ διδά- 

σχοντος. ἀλλὰ τοῦ πειραστιχοῦ" τουτέστι τοῦ ἐριστιχοῦ: τοῦ A 12 post ποιούμενον 

add. χαὶ ζητοῦντα γνῶναι el ἐπιστήμων ἐστὶν ὁ αὐτῶ προσδιαλεγόμενος A τὸ (post 

66.) A 13 post πειραστ. add. ἤγουν ἣ ἐριστιχὴ A οὐ διαλεχτιχὴ al 

14 ποιῇ I: ποιεῖ a: ποιήση A 15 εἴπομεν] c. 8 p. 169625 22 we delevi 

ὃξ I: om. a 26 ἐρεῖ] p. 171625 sq. 29 φαίνεται om. a’; ante μὲν add. a? 

μέλλειν seripsi: μέλλει 411: μέλλει δὲ a? 
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γισμόν. διαιρεῖ δὲ τοῦτον εἰς δύο, χαὶ ἕνα μέν φησι συλλογισμὸν ἐριστι- 

χὸν χαὶ σοφιστιχὸν εἶναι τὸν φαινόμενον μὲν συλλογισμὸν ὄντα δὲ 

ἀσυλλόγιστον, ὃς χαὶ συλλογίζεται περὶ τῶν ἐνδόξων, περὶ ὧν ἢ διαλεχτιχὴ 
πειράζει. ἔστι δὲ οὗτος 6 ἐχ δύο χαταφατιχῶν συνάγων τι ἐν δευτέρῳ 

ὅπως ἄλλως 
--- 

5 σχήματι 7 6 ἐχ δύο μεριχῶν ἐν ὁποιῳοῦν τῶν σχημάτων ἡ 

παρὰ τοὺς συλλογιστιχοὺς τρόπους συνάγων τι, ὥσπερ ὃ Καινεὺς ἐχ δύο 

χαταφατιχῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι συνῆγεν, ὅτι τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίον! 

ἀναλογίᾳ ἐστίν, οὑτωσὶ τὴν ἀναγωγὴν ποιούμενος τοῦ σοφίσματος" τὰ ἐν 

πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ ταχὺ αὔξόνται, τὸ πῦρ ταχὺ αὔξει, χαὶ τὸ συρ- 
10 πέρασμα δῆλον. ὁ μὴ τὸ σχῆμα οὖν, φησίν, ὑγιὲς ἔχων ἐριστιχὸς χαὶ 

σοφιστιχός ἐστιν, ἐκ παραλλήλου ϑεὶς τὸ αὐτό: 6 γὰρ ἐρ'στιχὸς χαὶ 6 

σοφιστὴς 6 αὐτός, τῇ προαιρέσει μόνον διαφέροντες, ὡς μετ᾽’ ὀλίγον ἐρεῖ. 
v i. Ὁ vd , vd ~ Γι ἋἋ >\ Ἃ 9 oe ΘΟ; 

ἔστιν οὖν ἀσυλλόγιστος ὁ τοιοῦτος συλλογισμός, uav ψευδὲς xav ahyVvES 
΄ ~ ~ ἥν δ 

ἢ τὸ συμπέρασμα. χαὶ τὴν αἰτίαν ἐπάγει τοῦ εἶναι τοῦτον ἀσυλλό- 
~ , a 

15 γιστον᾽ τὸν γὰρ μέσον ὅρον, ὃς χαὶ αἴτιός ἐστι τοῦ συμπεράσματος, ov 
\ Ὁ Ἁ , 5 ΄ > \ 4 Ἃ \ ΒΞ Q~ \ > pA χαὶ διὰ τί ὀνομάζει, ἀπατητιχὸν ἔχει’ χἄἂν yap ἀληϑῶς χατὰ ἀμφοτέ- 

ρων τῶν ἄχρων χατηγορῆται ὃ μέσος ὅρος ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι, ὅταν 
΄ ~ /~ 

ἀμφότεραι at προτάσεις χαταφατιχαὶ ληφϑῶσιν, ὅμως οὐχ οὕτως ἔδει 

ταύτας λαβεῖν, ἀλλὰ τὴν μὲν οὕτως τὴν δὲ στερητιχῶς. ὥστε ἀπατητι- 

90 χός ἐστι τοῦ διὰ TL ἀλλὰ χἄν τὰς δύο μερικὰς λάβῃ, ὡς ἐπὶ τοῦδε 
“ὃ Ππτταχὸς σοφός, 6 [Πἰτταχὸς σπουδαῖος, οἱ σοφοὶ ἄρα σπουδαῖοι, ἀπα- 

τητιχὸς χαὶ οὗτος τοῦ μέσου χαίτοι ἀληϑοῦς ὄντος τοῦ συμπεράσματος" 

οὐ γὰρ avayxn, εἰ ὃ [Πἰτταχὸς σπουδαῖος χαὶ σοφός, χαὶ τοὺς σοφοὺς σπου- 

δαίους εἶναι διὰ τὸν συλλογισμόν. περὶ ἃ οὖν, φησίν, ἢ διαλεχτιχὴ 

95 πειραστιχή ἐστι (χαὶ εἴρηται χατ᾿ ἀρχὰς πῶς ἐστι), περὶ ταῦτα ἢ | 
σοφιστιχὴ ἀπατητιχή ἐστι’ προσποιεῖται γὰρ εἰδέναι. ἀλλ᾿ ὁ μὲν πειρα- f. ϑ0τ 

στιχὸς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ, ὡς εἴρηται, τοῦτο ποιεῖ τοῦ προσποιουμένου εἰδέναι 

τὸ πρᾶγμα χαὶ ἐχ τῶν ἁπλῶς ἐνδόξων ἣ τῶν δοχούντων τῷ προσποιου- 
μένῳ εἰδέναι τὸ πρᾶγμα (καὶ πολὺ τοῦτο παρὰ τῷ [[λάτωνι τὸ εἶδος τῶν 

80 λόγων), ὃ δὲ σοφιστὴς ἔχ τινων ὁμωνύμων 7 ἀμφιβόλων 7 τινων ἄλλων 
x 4 ΄ ΄ 

τοιούτων. δύο οὖν, φησίν, εἰσὶν οἵ ἐριστιχοὶ συλλογισμοί, εἷς μὲν ὁ προει- 
, [« 5 4 Vv \ ~ σ᾽ + a > > ~ > , ρημένος ὃ ἀσυλλόγιστον ἔχων τὸ σχῆμα, ἕτερος δὲ ὃς οὐχ Ex τῶν οἰχείων 

ἀρχῶν τῆς προχειμένης ὧν μεϑόδου μιηδὲ ταῖς οἰχείαις τοῦ πράγματος χρώ- 

μένος προτάσεσι δοχεῖ εἶναι χατὰ τὴν τέχνην, ἤγουν (ex) τῶν οἰχείων 

5—T ἣ ὁ ἐχ-- σχήματι iterat 1 5 6 Ib: om. ala 6 παρὰ Ib: περὶ ala 

ἐν 20-1: om: a 8 ἀναλογίᾳ «": ἀναλογίαν I: ἀνάλογον al 8.9 τὸ --- ἀνάλο- 

γον al 9 αὔξοντι al 9. 10 τὸ σύμπαν a? 11 ἐριστιχὸς α΄: ἐριστὸς I: 
ἐριστής τε 853: ἐριστὴς A ὃ alterum A: om. al 12 post προαιρέσει induxit 

Ρ. 58,6—59, 27 ἐν w tedévtwy — ἐν δευτέρω σχήματι I ἐρεῖ] p. 171>30sq. 13 ψευδὲς a: 
Ψεῦδος I 19. 20 ἀπατητιχὸς a Arist.: ἀπατητιχή 1 21. 22 post ἀπατητιχὸς 

add. δὲ a 24 post odv add. viv a 27 εἴρηται] p. 70,30 sq. ποιεῖν a 

28 7) al: ἤγουν A 29 post πρᾶγμα expunxit χαὶ éx τῶν ἁπλῶς ἐνδόξων (6 vs. 28 

illata) I τῶ AI: om. a 30 τινων alt. om. A 31 εἰσὶ συλλογισμοὶ 

ἐριστιχοί ἃ 32 60m. A ἀσυλλόγιστος at 34 éx addidi 
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« , S ~ Nn 7 ~ 

τῇ τέχνῃ. διὰ τοῦτο τὰ ψευδογραφήματα οὐχ ἐριστιχά: gx γὰρ τῶν 
βάν xe, 2 ~ σ ~ τ ΕῚ ES. ¢ Ἔ 

οἰχείων ἀρχῶν ὥρμηνται τῆς γεωμετρίας: αἵ γραφαὶ δὲ οὐ γίνονται ὡς 
Ὁ \ Y ~ ~ r ~ 

δεῖ, xal εἴρηται ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπιχῶν περὶ τούτων: λέγει yap ἐν 
5 ‘4 ςς ~ \ an \ ¢ , ~ KN , 

ἐχείνοις “τῷ γὰρ ἣ τὰ ἡμιχύχλια περιγράφειν μὴ ὡς δεῖ ἣ γραμμάς τινας 

5 ἄγειν μὴ ὡς ἂν ἀχϑείησαν τὸν παραλογισμὸν ποιεῖται ὃ ψευδογραφῶν᾽". 
» 5 \ τ \ a σ ~ ~ 

οὐχ ἐριστιχὰ οὖν τὰ ψευδογραφήματα, ὅτι ἀπὸ τῶν οἰχείων ἀρχῶν 

παραλογίζονται, οὐδὲ εἰ τί ἐστι Ψευδογράφημα περὶ ἀληϑές, ἐριστι- p pts ’ Ξ i γράφημα περι GANVES, ἐριστι 
v > ~ , ς ~ ~ 

χὸν ἔσται, οἷος ὁ τοῦ “Ιπποχράτους χαὶ ὃ διὰ τῶν μηνίσχων τοῦ Avtt- 
φῶντος τοῦ χύχλου τετραγωνισμός: οὐ γάρ εἰσιν ἐριστιχοί, ὅτι τηροῦσι 

10 τὰς οἰχείας ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας. ἀλλ᾽ ὁ τοῦ Βρύσωνος τετραγωνισμὸς τοῦ 

χύχλου ἐριστιχός ἐστι χαὶ σοφιστιχός, ὅτι οὐχ ex τῶν οἰχείων ἀρχῶν τῆς 
5 ) Vv ΄ ~ 

γεωμετρίας ἀλλ ἔχ τινων χοινοτέρων. τὸ γὰρ περιγράφειν ἐχτὸς tod χύχλου 
΄ \ > \ 5 , σ \ oan “- ΄ τετράγωνον χαὶ ἐντὸς ἐγγράφειν ἕτερον χαὶ μεταξὺ τῶν δύο τετραγώνων 

ἕτερον τετράγωνον, εἶτα λέγειν ὅτι ὁ μεταξὺ τῶν δύο τετραγώνων χύχλος, 

15 ὁμοίως OF χαὶ τὸ μεταξὺ τῶν δύο τετραγώνων τετράγωνον τοῦ μὲν ἐχτὸς 

τετραγώνου ἐλάττονα εἰσι τοῦ δὲ ἐντὸς μείζονα, τὰ δὲ τῶν αὐτῶν μείζονα 

χαὶ ἐλάττονα ἴσα ἐστίν, ἴσος ἄρα ὃ χύχλος χαὶ τὸ τετράγωνον, ἔχ τινων 
~ 5 \ \ ! Q~ > ~ / σ \ 2 9 > ~ \ 

χοινῶν ἀλλὰ χαὶ ψευδῶν ἐστι, χοινῶν μέν, ὅτι χαὶ ἐπ᾿ ἀριϑμῶν χαὶ 

χρόνων χαὶ τόπων χαὶ ἄλλων χοινῶν ἁρμόσοι av, ψευδῶν δέ, ὅτι ὀχτὼ 
\ > / ~ Q/ \ id \ > , \ / ‘é 5 \ σ 9 20 χαὶ ἐννέα τῶν δέχα χαὶ ἑπτὰ ἐλάττονες χαὶ μείζονές εἰσι χαὶ ὅμως οὐχ 

= | Vv 3 \ X e Us σ - 5 \ ® ὦ \ »] ~ 4 σ 

εἰσὶν ἴσοι. ἀλλὰ χαὶ ὃ συνάγων ὅτι al ἀρεταὶ διδαχταὶ ex τοῦ λέγειν ὅτι 

τὰ διδαχτὰ πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον ἡμῖν ἐπιγίνεται, at δ᾽ ἀρεταὶ πρό- 

τερον οὐχ ἐνοῦσαι ὕστερον ἐπιγίνονται, αἱ ἀρεταὶ ἄρα διδαχταί, ἐριστιχὸς 

χαὶ σοφιστιχός" οὐ γὰρ ex τῶν οἰχείων τοῦ πράγματος συνάγει τὸ προχεί- 
“ἈΝ \ ce Ld \ 2 3, » Lg ~ 

μενον" τοῦτο γὰρ ἁρμόσει χαὶ ἐπ΄ ἄλλων λέγειν πολλῶν. Lo or 

p-171b18 “ὥστε 6 τε περὶ τῶνδε φαινόμενος συλλογισμὸς 
ἐριστιχὸς λόγος. 

Δύο εἰπὼν ἐριστιχοὺς συλλογισμούς, τόν τε χατὰ τὸ σχῆμα ἥμαρτη- 
μένον χαὶ τὸν μὴ Ex τῶν οἰχείων ἀρχῶν τῆς προχειμένης μεϑόδου φαινό- 

80 μενον δὲ ἐχ τούτων, νῦν συνάπτει τούτους, 7 μᾶλλον ἕν ὄνομα χαὶ ἀμ- 

φοτέροις τίϑησιν. ἐριστιχὸς γάρ ἐστι λόγος χαὶ ὁ περὶ τῶνδε φαινό- 

μενος, περὶ τῶνδε φαινόμενον λέγων τὸν μὴ χατὰ τὸ σχῆμα ὑγιῆ. χαὶ 

ὃ χατὰ τὸ πρᾶγμα δὲ φαινόμενος, χἂν ὑγιὴς μέν ἐστι χατὰ τὸ σχῆμα 

1 post τὰ add. περὶ ἀληϑῆ A post ἐριστικὰ add. ἀλλὰ διαλεχτιχά a 2 yapa- 
pat (sic) I 3 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 7Τοπιχῶν] ὁ. 1 p. 101215—17 4 ἢ prius om. a! 

ὃ Ψευδογράφων a ὃ ἔσται ἃ: om. I 12 περιγράφειν a?: παραγράφειν all 
18 ἐνγγράφειν a! 14 ὃ I: om. a 15 tod μὲν corr. 1 16 évtog a?I: 

ἐχτὸς al 19 ψευδῶν a: ψευδῶσ 1 ὅτε, a: O I 21 ὃ om. al 24 τοῦ 

πράγματος al: ἀρχῶν A 26 6 te a Arist.: o I(uC) 32 λέγων scripsi: 

λέγοντες I: λέγοντος al: λέγοντα a?: λέγει ν vn om. a? 33 κατὰ alt. om. a? 
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(τοῦτο γὰρ δηλοῦται διὰ τοῦ xdv ἢ συλλογισμός [Goxmy]), δοχῶν δὲ 
συνάγεσϑαι μὲν ἐχ τῶν ἀρχῶν τοῦ πράγματος, μὴ συναγόμενος GE ἀπ᾽ 
ἐχείνων ἀλλὰ φαινομένως, ἐριστιχός ἐστι λόγος. διὰ τί δὲ ἐριστιχός ἐστιν, 

ἐπήγαγε λέγων φαινόμενος γάρ ἐστι χατὰ τὸ πρᾶγμα, ὥστε ἀπα- 

τητιχὸς χαὶ ἄδιχος" διὰ τοῦτο γοῦν χαὶ σοφιστιχύός. ὥσπερ δὲ χαὶ σι 

, ~ a ~ τς ἂν 9 ἃ ΄ / μ᾽ σ δι ὦ - 5. ( 

δν τοις OPOPlLKOtS αγῶώσιν αοιχια τις ἐστιν. οτῶὰν OL ὠρόμεξις αφεντες EDUD 

τῆς νύσσης φέρεσϑαι ἀλλήλους ἐμποδίζουσιν, οὕτως ἐστὶ χαὶ 

πρὸς τὸ μὴ συναχϑῆναι τὸ παρ᾽ Exatépov μελετώμενον. 7 ὥσπερ ἐν τῷ 

10 τοιούτῳ ἀγῶνι ἀδιχία γίνεται, ὅταν προεχτρέχοντος ἄλλου zat προπορξυο- 

μένου ἄλλος ὑποφϑάσας χατάσχῃ αὐτὸν χαὶ χωλύσῃ τοῦ δρόμου (ἔῶε: 

γὰρ ἄμφω τρέχειν χαὶ οὕτω φανῆναι τὸν δόχιμον), οὕτω χαὶ τοὺς f. 30v 
διαλεγομένους δεῖ μὴ σπεύδειν ἀδιχεῖν τὸν προσδιαλεγόμενον διὰ τοῦ ἀπα- 

τᾶν. εἰ ὃὲ μὴ τοῦτο γίνεται, τότε ὃ ἀγαϑὸς διαχρίνεται περὶ τὴν διάλεξιν. 
15 νῦν δὲ δι᾿ ὧν λέγει χαὶ τὴν διαφορὰν τοῦ σοφιστιχοῦ χαὶ ἐριστιχοῦ παρα- 

δίδωσιν: οὔτε γὰρ οἱ αὐτοί εἰσι πάντῃ οὔτε πάντῃ ἕτεροι, GAN ἢ μὲν τῶν 

αὐτῶν λόγων εἰσὶν ot φιλέριδες χαὶ οἱ σοφισταὶ χαὶ ἀμφότεροι ex 

φαινομένων ἐνδόξων μὴ ὄντων δὲ ἐπιχειροῦσιν, εἰσὶν of αὐτοί, ἣ δὲ οἵ 

υὲν ἐριστιχοὶ χάριν νίχης χαὶ τῆς ἀπὸ τῶν παρεστώτων δόξης τοῦτο 

90 ποιοῦσιν, οἱ ὃξ σοφισταὶ χάριν χρηματισμοῦ χαὶ πλούτου, διαφέρουσιν. 

Ἁ μ 

ρ. 171034 “O δ᾽ ἐριστιχός ἐστί πως οὕτως ἔχων πρὸς τὸν δια- 
λεχτιχόν. 

Ἰέσσαράς τινας λαμβάνει, ἐριστιχὸν χαὶ διαλεχτιχόν, ψευδογράφον χαὶ 
γεωμετριχόν, χαὶ φησὶν ὅτι ὡς ἔχει 6 ψευδογράφος πρὸς τὸν γεωμέτρην 

25 (ὑποδύεται γὰρ αὐτὸν χαὶ ἀπὸ τῶν οἰχείων αὐτοῦ ἀρχῶν συλλογίζεται), οὕτως 

χαὶ ὃ ἐριστιχὸς ἔχει πρὸς τὸν διαλεχτιχόν. προσέϑηχε δὲ τὸ πώς, 
ὅτι ὃ μὲν διαλεχτιχὸς χαὶ ἐχ δοχούντων χαὶ ἐξ ὄντων συλλογίζεται, ὃ ὃ 

@- M7 ἐριστιχὸς ἐχ δοχούντων μὲν μὴ ὄντων δὲ ἀλλὰ φαινομένων. ἐλλιπῶς ὃ 

ἔχει ἣ λέξις: ἔστι δὲ τὸ πλῆρες τοιοῦτον: ἐχ γὰρ τῶν αὐτῶν τῇ δια- 
ἐ 

80 λεχτιχῇ παραλογίζεται; ὥσπερ χαὶ ὃ ψευδογράφος ἐχ τῶν αὐτῶν τῇ 
/ ~ \ 5 ~ 5 ~ = σ΄ νὰ . \ ς΄. 5 A 5» 

γεωμετρία. πῶς δὲ ἐχ τῶν αὐτῶν; ὅτι χαὶ ὃ διαλεχτιχὸς χαὶ ὃ ἐριστιχὸς ἐξ 
>) , > ) ¢ \ μι a 4 \ bl 4 ς » ΄ \ 3 ἮΝ , 

ἐνδόξων, ἀλλ΄ ὃ μὲν ἐκ δοχούντων χαὶ ὄντων, ὡς εἴρηται, ὃ δὲ ex δοχούν- 
, σ > \ Ὑ , \ ~~ 5 Vv a \ ΄ > 

τῶν μὴ ὄντων δέ. διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐριστιχὺὸς ὁ ψευδογράφος, ὅτι οὐχ 

1 γὰρ I: δὲ a δηλοῦτο al δοκῶν prius delevit v ὃ φαινομένως [: φαινόμενος a 
4 ὡς ἃ 8 ἀδιχία al 9 πρὸς v ef. p. 93,6: περὶ all: παρὰ a? post συναχϑῆναι add. 

τ τ 
εἰς a? éxa I: ἑχάστου al: ἑχάτερα ἃ" 10 προεκτρέχοντος Av: προεχτρέ I: προεχτρέ- 

χηται ἃ ἄλλου χαὶ A: inv. ord. a: χαὶ ἄλλου χαὶ I 18 τοῦ ΑΙ: τὸ ἃ 

14 immo πρὸς τὴν 17 σοφισταὶ Arist. v cf. vs. 20: σοφιστιχοὶ al 23 ψευδο- 

γράφον A: πειραστιχὸν al 24 πρὸς τὸν γεωμετριχόν A Arist. 26 τὸ I: om. a 

30 xat Al: om. a 30. 31 tH γεωμετρία AI: τῷ γεωμέτρῃ a 33 fort. {μὲν) μὴ 
ef. vs. 28 et p. 92,1n. 
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Ex δοχούντων μὲν ἐνδόξων μὴ ὄντων GE GAN ἐχ τῶν ἀρχῶν xat συμ- 
, ~ ¢ x \ 4 ᾿ ~ 9) ς \ " 

περασμάτων τῶν ὑπὸ τὴν τέχνην ψευδογραφεῖ. ὃ δ᾽ ὑπὸ τὴν 
na , ») εἰ ῇ la , ΄ 

διαλεχτιχήν, ἤγουν ὃ ἐριστιχός, περὶ μὲν τὰ ἄλλα, ἤτοι τὰ μαϑή- 

ματα, ὅτι ἐριστιχός ἐστιν, οὐχ ἄδηλον: οὐ γὰρ ex τῶν ἀρχῶν τῆς γεω- 

5 μετρίας τὸν χύχλον τετραγωνίζειν πειρᾶται ἀλλ᾽ ἔχ τινων χοινοτέρων, 
ὥσπερ 6 Βρύσων, οὗ 6 τετραγωνισμός ἐστι χαὶ ἐριστιχός. 6 δὲ διὰ τῶν 

μηνίσχων οὐχ ἐριστιχός, ὅτι ex τῶν ἀρχῶν τῆς γεωμετρίας τοὺς 

λόγους ποιεῖται. χαὶ διὰ τοῦτο τὸν μὲν οὐχ ἔστι μετενεγχεῖν ἐπ᾽ 

ἄλλα, ὅτι τὰς ἀρχὰς τῆσδε τῆς ἐπιστήμης ἀδύνατον ἐπ᾽ ἄλλην μετάγειν" ; B RPK Soe A car ἡμῆς Ξ ἈΝ a ha 
10 τὸν δὲ τοῦ Βρύσωνος πρὸς πολλά, ὥσπερ χαὶ ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ εἴρηται 

Lees) / σ ee Ἁ 7 \ a / κα “Ὁ ih , τῷ ᾿Αριστοτέλει ὅτι “ χατὰ χοινόν te γὰρ detxvdovow ot τοῦ Βρύσωνος λόγοι, 
Δ \ ¢ 4 [4 (At Ut oe \ \ > 3 ὙΖ' 5 4 Φ 4 bd 

ὃ “al ἕτερῳ ὑπάρξει: διὸ χαὶ ἐπ᾿ ἄλλων ἐφαρμόττουσιν οἱ λόγοι οὐ συγ- 

γενῶν. οἷς γὰρ 6 Βρύσων ἐπὶ ποσὸν ἐχρήσατο, ταῦτ᾽ ἔστι μετενεγχεῖν 

χαὶ ἐπὶ ποιά: ἔστι γὰρ οὕτως εἰπεῖν’ τὸ ψιμμύϑιον χαὶ ὠὸν χιόνος 

15 μὲν μελάντερα, τιτάνου δὲ λευχότερα: τὰ δὲ τῶν αὐτῶν λευχότερα χαὶ 
΄ e ΄ Bae. ἢ 4 Ὰ SA Ὕ \ \ 7¢ e / Deen μελάντερα ὁμοίως εἰσὶ λευχά: τὸ ὠὸν ἄρα χαὶ TO ψιμμύϑιον ὁμοίως εἰσὶ 

λευχά. πάλιν ὃ γλίχων χαὶ τὸ σχόροδον πυρὸς μὲν ψυχρότερα, ἐλαίου δὲ 

θερμότερα" τὰ δὲ τῶν αὐτῶν ϑερμότερα χαὶ ψυχρότερα ὁμοίως εἰσὶ ϑερμά" 
ὃ γλίχων ἄρα χαὶ τὸ σχόροδον ὁμοίως εἰσὶ ϑερμά. ὥστε τὸν Βρύσωνος 

20 συλλογισμὸν δυνάμεϑα μετενεγχεῖν χαὶ εἰς ἄλλα, ὅταν οἱ ἀποχρινόμενοι 7 

ἀχροώμενοι ἀγνοῶσι χαὶ οὐχ ἴσασι (δεῖ δὲ ἔξωϑεν ὑπαχούειν τὸ ἀληϑῶς) 
> La \ ΄ \ IN 7 > 4 \ 5 2 ~ N Ἂ Ex τίνων μὲν συνάγεται τὸ ἀδύνατον, ἐχ τίνων δὲ οὐχ ἀληϑῶς. ἢ χαὶ 

oc ΄ \ > » ς Ἂχ ΄ \ \ rans ἢ ~ οὕτως συμβιβάσεις τὸ ἀπορούμενον ὡδὶ λέγων: τὸν μὲν τοῦ ᾿Αντιφῶντος, 

δηλονότι τὸν διὰ τῶν μηνίσχων, οὐχ ἔστι μετενεγχεῖν, τὸν δὲ ὡς ἀπὸ 

25 χοινοῦ λαμβάνοντα ἔστι μετενεγχεῖν τὸν τοῦ Βρύσωνος πρὸς πολλοὺς δια- 

λεγομένῳ, ὅσοι μὴ ἴσασιν ἀληϑῶς τὸ δυνατὸν ἐν ἑχάστῳ χαὶ τὸ 
> ΄ ς 4 \ D 22% \ ~ r \ e ~ ἀδύνατον: ἁρμόσει yap ἐπὶ πολλὰ ywetaydyvar οὗτος παρὸ ὃ τοῦ 

᾿Αντιφῶντος. πάλιν ἐάν τις συλλογίζηται ὅτι οὐ συμφέρει περιπατεῖν 
> \ if σ ΄ 5 Ὑ ie Se a4 4 > 
ἀπὸ δείπνου, Ott χίνησις οὐχ ἔστιν, ὡς 6 Δήνων συλλογίζεται, οὐχ 

80 ἔστιν ἰατρικός: οὐ γὰρ ἔχ τινων ἰατρικῶν ἐστιν ἀρχῶν ἀλλ᾽ ex χοινῶν. 
~ ~ wv Ἁ 

διὸ ἔστι χαὶ τοῦτον μετενεγχεῖν εἰς ἄλλα, οἷον ὅτι οὐ συμφέρει εἰς ἀγορὰν 

1 post μὲν expunxit μὴ ὄντων δὲ (illata e p. 91,33) 1 ὃ ἤγουν corr. I 3.4 οὐχ 

ἄδηλον ὅτι eptotixos ἐστὶ περὶ τἄλλα ἤγουν περὶ τὰ μαϑήματα A 8 μετενεγχεῖν) μετ 

corr. I 10 ἐν τῇ Ἀποδειχτιχῇ] 19 p.75b41— 43 12 ὑπάρξει I Arist.: ὑπάρχει a(F) 
14 et 16 ψιμμύϑιον 421: ψιμύϑιον al: ψιμμίϑιον A 14. 15 xat τὸ ὠὸν τῆς μὲν 

χιόνος εἰσὶ μελάντερα, τοῦ δὲ τιτάνου λευχότερα A 15 μελάντερον ---λευχότερον a! 
15.16 τὰ δὲ ---λευχά om. A 15 αὐτῶν 421: ὠῶν al 16 ψιμμίϑιον --- ὠὸδν A 

ὁμοίως al: ἐπ᾽ ἴσης A 17 χαὶ πάλιν τὰ σκόροδα χαὶ ὁ γλίχων τοῦ μὲν πυρός εἰσι 

Ψυχρότερα, τοῦ δὲ ἐλαίου A 18 δὲ om. A ψυχρότερα χαὶ ϑερμότερα A 
20 ot a?I: eiciv al 21 εἴσασι al 23 ἀποχροώμενον al 24 tov 
prius om. A 25 λαμβάνοντα al: λαμβάνειν τὸ 421: λαμβάνων τὸ A post 

peteveyxety add. ἤγουν A 25. 26 διαλεγομένῳ all: διαλεγομένου a?A 
26 ἑχάστου a! 27 ἁρμόσει AI Arist. ἁρμόζει a (u) πολλοὺς al 28 συλλο- 

γίζηται ἃ: συλλογιῆται 1 
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των ἊΝ > 9.9 ~ ~ > \ v / ΔΊ. 5 / ‘ > Fy 
ἢ els διδασχαλεῖον φοιτᾶν: οὐ γὰρ ἔστι χίνησις. 6 GE λέγων μὴ δεῖν ἀπὸ 
ὡ re σ δ 4 \ , @ 1% ~ ~Q™ 9 
δείπνου περιπατεῖν, ἵνα μὴ ἄπεπτα ta βρώματα ὑπὸ | τῶν φλεβῶν f. 91: 
σ > ls \ 5 Vv > Vv Pee “ἣν 

ἕλχηται, ἰατριχός, χαὶ οὐχ ἔστιν εἰς ἄλλα μετενεγχεῖν. 

p. 17229 Εἰ μὲν οὖν πάντῃ ὁμοίως εἶχεν ὁ ἐριστιχὸς πρὸς τὸν 
5 διαλεχτιχόν. 

VA > δ ιν Κ 4 Q ) Ἁ 

ἰτι ξ , ξ τρῆς τὰ Τὴν αἰτίαν διὰ τούτων λέγει δι᾿ ἣν ἔχει χώραν ἢ ἐριστιχὴ πρὸς τὰ 

μαϑήματα, χαὶ φησὶ διὰ τὸ μὴ πάντῃ ὁμοίως ἔχειν τὸν ἐριστικὸν 
\ πρὸς τὸν διαλεχτιχὸν ὡς τὸν ψεδομράφον πρὸς τὸν γεω- 

μέτρην. ὅτι δὲ οὐ πάντῃ ὁμοίως ἔχει ὃ ἐριστιχὸς mpos τὸν διαλεχτιχὸν ὡς 

10 ὃ ψευδογράφος πρὸς τὸν γεωμέτρην, δῆλον ἐντεῦϑεν: 6 μὲν γὰρ γεωμέτρης 

χαὶ ὃ ψευδογράφος ἐκ τῶν αὐτῶν τῆς γεωμετρίας ἀρχῶν συλλογίζονται: ὃ δ᾽ 

ἐριστιχὸς χαὶ ὃ διαλεχτιχὸς οὐχ ἐχ τῶν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὃ μὲν διαλεχτιχὸς ἐχ τῶν 

ἐνδόξων, ὃ δὲ ἐριστιχὸς ἐχ τῶν φαινομένων μὲν μὴ ὄντων δέ. ὥστε χαϑὸ 

pay περὶ πάντων τῶν προτεϑέντων συλλογίζεται χαὶ ὃ ἐριστιχὸς ὥσπερ χαὶ ὃ 
15 διαλεχτιχός, ἔχει ὁμοιότητα πρὸς τὸν διαλεχτικόν, ἦ δὲ οὐχ ἐχ τῶν ad- 

τῶν ἀρχῶν, διαφέρει. ἀλλὰ πῶς ὃ ἐριστιχὸς διὰ τὸ μὴ πάντῃ δμοίως 

ἔχειν πρὸς τὸν διαλεχτιχὸν ὡς ὃ ψουδαγράφός πρὸς τὸν (ew 

μέτρην χώραν EN πρὸς τὰ ψαμδογράφήμαξαι: ἢ διότι ψευδογράφημα ἐξ 

ἐνδόξων γενέσϑαι οὐ δύναται, ἀλλ᾽ ἐχ φαινομένων μὲν τῇ γεωμετρίᾳ wy 

20 ὄντων δέ: χαὶ διὰ τοῦτο οὐδεὶς διαλεχτιχὸς ψευδογραφεῖν ἐπιχειρεῖ. GAN 

ὃ ἐριστιχός. τὸ δὲ νῦν οὐχ ἔστιν ὃ διαλεχτιχὸς περὶ γένος τι 

ὡρισμένον οὐ τῆς ἀνομοιότητός ἐστι δειχτικὸν ἀλλὰ μᾶλλον τῆς ὁμοιό- 

τητος" ἀόριστος γὰρ χαὶ ὃ διαλεχτιχὸς χαὶ ὃ ἐριστιχός. εἰπὼν δὲ ὅτι 

οὐχ ἔστι περὶ γένος τι ὡρισμένον ὁ διαλεχτιχὸς χαὶ διὰ τοῦτο 

τῷ σι οὐδὲ ἀποδειχτιχὸς χαὶ συλλογιστιχὸς ἑνός τινος ἀλλὰ περὶ πᾶν [6] ἐξ ἐνδό- 

ξων συλλογιζόμενος, λέγει οὐδὲ τοιοῦτός ἐστιν οἷος ὃ χαϑόλου, 
λέγων χαϑόλου τὸν ϑεολόγον. οὐ γάρ ἐστιν ὁ διαλεχτιχὸς ἢ O ἐριστιχὸς 

+ 2 , > \ \ \ \ > ‘ 3 , e Ἁ οἷος ὃ χαϑόλου: εἰ γὰρ χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ ἀναστρέφεται ὁ διαλεχτιχὸς 
τῷ ϑεολόγῳ (περὶ γὰρ πάντα τὰ ὄντα ἀμφότεροι). GAN οὐχ ὡσαύτως ἱ pS BR: γὰρ a EEPOTEDOR I x EMS, 

80 ἀλλ᾽ 6 μὲν ϑεολόγος περὶ τὰ χοινὰ χαὶ ex τῶν xad? αὑτὰ xal ἢ αὐτὰ 
τοῖς πράγμασιν ὄντων τὴν ϑεωρίαν ποιεῖται, 6 δὲ διαλεχτιχὸς χαὶ ἐριστι- 

χὸς περὶ τὰ xa? ἕχαστα ae aga χαὶ οὐχ éx τῶν xa αὑτὰ ἀλλ᾽ 

ἐχ τῶν ἐνδόξων 7 τῶν φαινομένων ἐνδόξων τοὺς λόγους ποιοῦνται. 

1 διδασχάλειον a! 1.2 περιπατεῖν ἀπὸ δείπνου a 6 6 ἐρὶστιχὸς a! πρὸς scripsi 

ef. vs. 17 et p. 91,9: περὶ al 9. 10 ὅτι δὲ --- τὸν γεωμέτρην Av: om. al 11 τῆς 
γεωμετρίας ἃ: τῇ γεωμετρία 1 13 μὲν I: om. a 21 νῦν δ᾽ οὐχ Arist. 

23 ὃ ἐριστιχὸς (superscr. 8’) χαὶ ὁ διαλεχτιχὸς (Superscr. a’) I 25 ὃ delevi 
26 τοιοῦτον a! 29 ἀμφότεροι alA: ἀμφότερα 431 29. 80 οὐχ ὡσαύτως, ἀλλ᾽ 

om. A 30 ὁ μὲν πρῶτος φιλόσοφος xal ϑεόλογος συλλογίζεται gx τῶν χοινῶν χαὶ A 

αὑτὰ ἃ: αὑτὸ A: compend. 1 30. 31 ἡ --- ποιεῖται al: αἰτίων χαὶ πρώτων ὄντων τοῖς 
πράγμασιν A 32 περὶ τὰ --- καὶ om. A αὑτὸ A do post τῶν prius add, 

χαϑέχαστα χαὶ τῶν A τοὺς λόγους ποιοῦνται al: περὶ παντὸς συλλογίζεται A 
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σ ἊΝ 5 »)4 ΄ / / [ten Ἂ ~ Ἀ 

ὅτι OF οὐχ ἐστιν ὡρισμένης τινὸς φύσεως ἢ διαλεχτική, ual διὰ τοῦτο. οὐδ᾽ 
Ὁ" Bd J » ἃ οἷ ᾿ ΄ νι, \ ~ 7 = ’ ~ δ᾽ ἡ μιμουμένη ταύτην Eptottxy, εἴρηται χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἰοπιχῶν. det- 

ἊΝΧ ~ ΄ 5 , 

χνυσι δὲ χαὶ ἐνταῦϑα λέγων οὔτε γάρ ἐστιν ἅπαντα ἐν Evi τινι γένει, 
5 \ > \ , 4 \ Ὑ ear al 4 σ / τουτέστιν EL μὲν ἣν χοινὸν πάντων γένος TO OV, ἐνῆν tows λέγειν OTL περί 

σι τι ὡρισμένον εἰσὶν ἢ aR) χαὶ ἣ πειραστιχή" ἐπεὶ δὲ δέχα τὰ γένη: 
Ψ Vv > 

οὐχ ἔστι λέγειν ὅτι περὶ μίαν τινὰ heresy see, εἰσίν. ἀλλὰ χἂν ἦν, 

φησίν, ἕν χοινὸν Tevos πάντων TO OV, οὐχ οἷόν Te ἦν ὑπὸ τὰς αὐτὰς 

ἀρχὰς εἶναι πάντα τὰ ὄντα ἄλλαι γὰρ ἄλλων εἰσί, χαὶ ἄλλα ὑπ᾽ ἄλλας 

τυγχάνουσι: τῶν μὲν γὰρ φυσιχῶν ἀρχαί εἰσιν εἶδος, στέρησις, ὕλη. γεω- 

10 μετρίας δὲ γραμμαί, σημεῖα, χύχλοι, ἰατριχῇς πῦρ, γῆ καὶ τὰ μεταξὺ χαὶ 
Vv v σ >)! “a > , Ἂν, i A vv 9 ar A Cc Ἁ 

ἄλλων ἄλλαι. ὥστε χάν ἕν ἣν πάντων χοινὸν γένος τὸ OV, ἐπειδὴ τὰ ὑπὸ 
\ Ὑ \ Oo. Ὁ Ἁ / ΄ rf > 4 σ \ € τὸ OV, περὶ ἃ 7 διαλεχτιχὴ στρέφεται, διάφοροι φύσεις εἰσίν, ὅτι χαὶ at 

ἀρχαὶ αὐτῶν διάφοροι, οὐχ ἂν εἴη ὡρισμένης τινὸς χαὶ μιᾶς φύσεως ἣ 

διαλεχτιχή, ὥστε οὐδ᾽ ἣ ταύτην ὑποχρινομένη ἐριστιχή. δείχνυσι δὲ τὸ 

15 προχείμενον χαὶ ἄλλως, δυνάμει συλλογιζόμενος οὕτως: at μιᾶς τινος 
φύσεως χαὶ ἕνός τινος ὑποχειμένου οὖσαι οὐχ ἐρωτῶσιν: 7% διαλεχτιχὴ 

χαὶ ἢ πειραστιχὴ ἐρωτᾷ" H διαλεχτιχὴ ἄρα χαὶ ἣ πειραστιχὴ οὐχ εἰσὶν 

υἱᾶς τινος ὡρισμένης φύσεως οὐδὲ ἕνός τινος ὑποχειμένου. οὐ γὰρ ἔξ- 
εστιν ὁποτερονοῦν τῶν μορίων δοῦναι. διὰ τούτου δὲ τὴν μείζονα 

20 πρότασιν παρασχευάζει, ὅτι at μιᾶς τινος φύσεως χαὶ ἑνὸς ὑποχειμένου 
οὖσα ιοὺχ ἐρωτῶσιν. εἴη ἂν (οὖν) τὸ δοῦναι ἀντὶ τοῦ συλλογίσασϑαι εἰρη- 

χώς: οὐ γὰρ ἔξεστιν οὐδὲ δυνατόν ἐστι τῷ ἀποδειχνύντι δεῖξαι τὰς τρεῖς 

τοῦ τριγώνου γωνίας, εἰ τοῦτο εἴη δειχνύμενον, δύο ὀρϑῶν ἐλάττονας ἣ 
\ S , , ~ re. ¢ \ 5 I > ~ > if, THY διάμετρον σύμμετρον TH πλευρᾷ. ἣ γὰρ | ἀπόδειξις ex τῶν οἰχείων f. 31ν 

25 χαὶ xa}? αὑτὰ χαὶ ἧ αὐτά, ὡς ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ δέδειχται, τοῦ δειχνυ- 
4 τ ’ a 5 \ ~ > ve \ δ, 4 σ , 3 μένου: γίνεται: ἐκ δὲ τῶν χαϑ’ αὑτὰ ὑπαρχόντων Ev τι δείχνυται, τάλη- 

1. 2 ὅτι δὲ ἡ διαλεχτιχὴ οὐχ ἔστιν ὡρισμένης τινὸς φύσεως, ἤγουν περὶ ἕν ὑποχείμενον χατα- 

γίνεται, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἣ ἐριστιχὴ A ταύτην ὑποχρινομένη A 2 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

Τοπικῶν] c. 1 p. 100419 3—5 οὔτε --- πειραστιχή al: εἰ μὲν γὰρ ἅπαντα τὰ broxet- 
μενα ἑχάστης ἐπιστήμης ἐν ἑνί τινι γένει ἐθεωροῦντο, ἤγουν εἰ μὲν ἦν χοινὸν γένος πάντων 

αὐτῶν τὸ ὃν, ἴσως ἂν, ἐλέγομεν ὅτι ἣ διαλεχτιχὴ χαὶ ἡ πειραστιχὴ περί τι ὡρισμένον χαὶ ἕν 

ὑποχείμενον xataytvetar A 4 μὲν a: μὴ 1 Ἦν a?L: οὖν a! ἐνὴν I: ἕν ἦν ἃ 

5 post γένη add. τὰ γενικώτατα A 6 ὅτι al: ὡς A εἰσίν al: ἤγουν περὶ ἕν ὑπο- 

χείμενον χαταγίνεται Α 6.7 ἦν φησιν al: δώσομεν A 7 

ody οἷόν te al: οὐδ᾽ οὕτως A ὑπὸ al: λέγειν A ὃ πάντων τῶν ὄντων A 
ἄλλα (ante yap) δ] ἄλλα scripsi: ἄλλαι aAl 9 post τυγχάνουσι add. καὶ γὰρ τὰ 
ὑπὸ τὸ ὃν, οἷον δένδρα. λίϑοι. ἄνϑρωπος. ἵππος χαὶ τὰ τοιαῦτα, διαφόρους τὰς φύσεις ἔχουσι" 

χαὶ διατοῦτο χαὶ αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν εἰσι διάφοροι A post φυσιχῶν add. πραγμάτων A 

ὕλη καὶ στέρησις A 10 γραμμὴ. σημεῖον καὶ χύχλοι χαὶ ἰατριχῆς τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, 

πῦρ A 11 ἄλλαι ἄλλων Α 12 αἱ I: om. a 14 οὐδ᾽ ἡ I: οὐδὲ a 

16 τινος Al: om. a ὑποχειμένου aA: om. 1 post οὖσαι add. τέχναι καὶ ἐπι- 
στῆμαι A 10. 17 ἡ δὲ διαλεχτικὴ xat ἐριστικὴ ἐρωτᾶ. οὐχ εἰσὶν ἄρα ἡ διαλεχτιχὴ καὶ 
ἐριστιχὴ A 18 ὡρισμένης om. A τινος alt. om. A 19 μωρίων a! 

20 πρότασιν 1: πρότερον a 21 οὖν addidit v 23 ταῦτα al 25 ἐν τῇ Ἀπο- 

δειχτιχῇ} 1 4 20 ἑαυτὰ 8 

πάντων al: εἶναι A 
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7ὔ σ 2 \ “ Vv “5 ~ 9 ΘᾺ 2. ~ ΣΌΝ x \ \ 9 5 es 

ὃές. WOTE ἔπει οὔὐχ εστιν αὐτῷ ΟΌνατῶν EX τῶν ALTWY XAL TO AYTLXEL- 

5 > ~ ΄ ᾿ 5 - led ᾿Ὶ 

vsvoy δειχνύναι, οὐχ ἐρωτᾷ" 6 γὰρ ἐρωτῶν οὕτως ἐρωτᾷ ὡς παρεσχευα- 

σμένος τὸ ἐναντίον τοῦ τεϑέντος συλλογίσασϑαι. ἣ τὸ δοῦναι ἀντὶ τοῦ συγ- 

χωρῆσαι χαὶ ὡς ἀληϑῶς ὃν λαβεῖν εἴρηται: τῷ γὰρ μέλλοντι δειχνύναι 
\ ~ ͵ ww [4 μι \ ΕΟ 6) ~ WY a MG es = Q,.~. Ἁ 

τὰς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας οὐχ ἔξεστι λαβεῖν χαὶ σι 

ὡς ἀληϑεῖ χρήσασϑαι ὅτι τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι ἄνισοί εἰσι δύο 

ταῖς ἐφεξῆς" οὐ yap ἐχ τούτου GAN ἐχ τοῦ ἴσας εἶναι δείχνυται τὸ τὰς 
τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν. ἣ τὸ οὐ γὰρ ἔξεστιν ὁποτερονοῦν 
τῶν μορίων δοῦναι ἴσον ἐστὶ τῷ “Od γὰρ ἔξεστι τῷ es ieee 

10 ἐν τοῖς ἀποδειχτιχοῖς δοῦναι οἷον ἂν μόριόν βούληται τῆς avttpdcews’* 

συλλογισμὸς γάρ, τουτέστιν ἀπόδειξις χαὶ συλλογισμὸς ἀποδειχτιχός, οὐ 

γίνεται ἐξ ἀμφοῖν. εἰ μὲν γὰρ σχοπὸν εἶχεν ὁ γεωμέτρης συνάγειν ἀμφό- 

τερα, τό τε τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν χαὶ μὴ tous, thts ἂν 

ἠρώτα, ἵνα ἐχ μὲν τοῦ λαβεῖν τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσας 
2 εν \ \ ~ £ S \ δ, ΟΣ τς A > a 

15 εἶναι συναγάγῃ TO τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς lous εἰναι, ex ὃ (η“ τοῦ λαβεῖν 

o- uy tous εἶναι τὰς τρεῖς δύο ταῖς ἐφεξῆς τοὐναντίον: ἐπεὶ δὲ μόνης τῆς 

ahyetas ἀντέχεται χαὶ τὸ ὃν συλλογίζεσθαι Ἐν τ οὐχ ἐρωτᾷ, ἀλλὰ 

λαμβάνει δι᾿ ὧν τὸ ἀληϑὲς δείχνυται. ὥστε οὐχ ἔξεστι τὸ spp ὡς 

ἀληϑὲς τιϑέναι. εἰ οὖν at ἐρωτήσεις Ex’ ἐχείνων γίνονται ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν 

20 ὁποτερονοῦν τῆς ἀντιφάσεως μόριον δοῦναι, ἐπὶ GE τῶν ἀποδειχτιχῶν τοῦτο 

οὐχ ἔστιν, οὐχ ἂν εἴη ἐπὶ τούτων τὸ ἐρωτᾶν. 

ν. 119418 Ei δὲ ἐδείχνυεν, εἰ καὶ μὴ πάντα, ἀλλὰ τά γε πρῶτα. 

> \ σ Ὁ > \ 2 ’ > y ee .y «Ψ 5 3 Εἰπὼν ὅτι 7 διαλεχτιχὴ ἐρωτητιχή ἐστι χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἀπο- 

δειχτιχή (ὁ γὰρ ἀποδειχνὺς οὐχ ἐρωτᾷ, ὅτι μηδὲ τὴν ἀντίφασιν συλλογίζεται, 

25 ἀλλὰ λαμβάνει τὸ ἀληϑές), νῦν αὐτὸ τοῦτο πάλιν χατασχευάζει, ὅτι οὐχ 
5 > 7 e > 4 N \ > \ > 7 3 Ἃ ᾽ 4 ἀποδειχνύει ὃ διαλεχτιχός. φησὶ yap εἰ δὲ ἐδείχνυεν, οὐχ ἂν ἠρώτα, 

ef xat pH mavta, ἀλλὰ ta ye πρῶτα καὶ tas οἰχείας ἀρχάς. 

τὸ γὰρ ἑξῆς τῆς λέξεως, ἂν πλῆρες, τοιοῦτον. εἰ ἐδείκνυε, φησίν, ὁ 

διαλεχτιχός, οὐχ ἂν ἠρώτα. διὰ τί; ὅτι “οὐχ ἐρωτᾷ ἀλλὰ λαμβάνει ὃ 
> , 7) ¢ > fee, ~ Vv σ BD! \ 39> \ Ἃ 80 amodetxviwy, ὡς ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς εἴρηται. ὥστε ἢ περὶ οὐδενὸς ἂν 

nea ὅλως, ἀλλὰ τὰ οἰχεῖα τοῦ δειχνυμένου τὴν κώδια συνεπέραινεν ἂν 

τὸ Ect ων: 7 πος ὅλως ἠρώτα, ἀλλ οὖν Ἐν τῶν πρώτων χαὶ 

τῶν οἰχείων ἀρχῶν οὐχ ἂν ἠρώτα χαὶ ἀπό τινων ἐνδόξων συνελογίζετο 

χαὶ ῥοπὴν ἐδίδου πρὸς συγχατάϑεσιν αὐτῶν: οὐδεμία γὰρ ἐπιστήμη περὶ 

ὃ. 4 συγχωρῆσαι alAl: συγχωρηϑῆναι a? 4 bak asia ὃν Av: ἕν al ὅ ἔξεστι 

Al: ἔστιν a 6 ἀληϑῶς a 8 οὐ yap AI: οὐχ 10 οἷον ἂν μόριον alAl: 
μόριον οἷον ἂν a” 12.13 ἀμφότερον a 14 δύο a 15 συναγάγηται Omisso τὸ a 
16 δυσὶ v 19 ἀληϑὲς Av: ἀληϑῶς al αἱ Av: om. al 21 ἔξεστιν A 
22 ἀλλὰ τά ye πρῶτα I: om. a 26 édetxvuev I Arist.: ἐδείχνυεν ὁ διαλεχτιχὸς a: 6 

διαλεχτιχὸς ἀπεδείχνυεν A 28. 29 ὁ διαλεχτιχὸς A: om. al 30 ἐν τοῖς Ἀναλυτιχοῖς] 

Anal. Pr. ΠῚ p. 24024 31 συνεπέραινεν Al: συνεπέρανεν a 34 πρὸς Al: πρὸς τὴν a 
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τῶν οἰχείων διαλέγεται ἀρχῶν, ἀλλ᾿ ὡς οὕτως ἐχούσαις χρωμένη τὸ ἑξῆς 

συμπεραίνεται. ὅτι δὲ χαὶ τὰς ἀρχὰς ὃ διαλεχτιχὸς συλλογίζεται, δῆλον" 

λαμβάνει γὰρ οὕτως: πᾶν πέρας μιᾷ διαστάσει λείπεται οὗ ἐστι πέρας, 

ὥστε χαὶ ἢ στιγμὴ πέρας οὖσα γραμμῆς μιᾷ διαστάσει ἀπολειφϑήσεται 

ὅ τῆς γραμμῆς" ἐπεὶ δὲ 7% γραμμὴ ἐφ᾽ ἕν διαστατή, ἣ στιγμὴ ἔσται ἀδιά- 
\ 3 ΄ \ \ Ἁ a f \ 3 7.3 Ἃ 7 2 κι Gtatos χαὶ ἀμερής. τὸ δὲ μὴ διδόντος γὰρ οὐχέτ ἂν εἶχεν ἐξ ὧν 

διαλέξεται τοιοῦτόν ἐστιν’ εἰ γὰρ ἀποδειχνύουσα μὴ ὡς ἀληϑέσιν ov- 
σαις ἐχρῆτο ταῖς ἀρχαῖς, GAN ἠρώτα, οἷον, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἄρά γε at 
ee ~ 4 YY ᾿ ΄ 3. ὧὮ φ 3X 5 4 5 ai, > x 
ATO τοῦ χέντρου ἰσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ὃ GE ἀποχρινόμενος ἀπέφησεν, οὐχ ἂν 

10 εἶχεν ἐξ ὧν ἔτι διαλέξεται χαὶ δείξει ὅτι εἰσὶν ἴσαι" εἰ γὰρ at δείξεις 
ἐχ τῶν προτέρων χαὶ αἰτίων, τῶν δὲ ἀρχῶν οὐδέν ἐστι πρότερον, οὐχ ἂν 

2 3 ~ 9. ~ σ YY ΘΟ σ Α ~ rice ΄ εἶχε δεῖξαι ὅτι ἴσαι εἰσίν. ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ἐρωτῶσιν οἱ ἀποδειχνύν- 

9 > 

2 \ Ἂν ec \ > / 9 > ~ e is \ . ΄- μ᾿ τες. ἐπεὶ οὖν ὃ μὲν δειχνύων οὐκ ἐρωτᾷ, ὃ δὲ διαλεχτιχὸς ἐρωτᾷ, ὃ 

διαλεχτιχὸς οὐ δεικνύει. 6 συλλογισμὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι: οὐδεὶς 

15 δειχνύων ἐρωτᾷ, πᾶς διαλεχτιχὸς ἐρωτᾷ, χαὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. 

Ρ. 11919] Ἢ δ᾽ αὐτὴ xat πειραστιχή. 

Εἰπὼν τὴν διαλεχτιχὴν περὶ πολλὰ χαταγίνεσϑαι, νῦν φησιν ὅτι ἣ 
αὐτὴ δέ ἐστι | τῇ διαλεχτιχῇ χαὶ H πειραστιχή:" περὶ πολλὰ γὰρ χαὶ f. 82τ. 

αὕτη χαταγίνεται. πειραστιχὴν δὲ ἐνταῦϑα λέγει οὐχὶ τὴν ἐν τοῖς μαϑή- 
Vg 7 \ 2 Af 7 2 , > , Ὑ f 

20 pace γινομένην (αὕτη γὰρ ἐν μόνοις τούτοις ἐστίν) ἀλλά τινα ἄλλην χαϑόλου 

χαὶ ἐν μαϑήμασι χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις εὑρισχομένην χαὶ τὸ προσω- 

πεῖον τῆς διαλεχτιχῆς ὑποδυομένην χαὶ ἐπιχειροῦσαν περὶ παντὸς τοῦ 

προτεθέντος, ὡς χαὶ ἣ διαλεχτιχή, πλὴν οὐχ ἐπιστημόνως χαὶ αὕτη ἐπι- 

χειρεῖ, ὡς ἢ ἐν τοῖς μαϑήμασι πειραστιχή. ἀλλὰ φαινομένως τε χαὶ τὸ 

25 ὅλον ὡς ἔτυχε. χαὶ ὅτι τοιαύτη ἐστί, φησίν, ἢ πειραστιχή, πρόδηλον ἐξ 

ὧν ἐπάγει: οὐ γὰρ ἣ πειραστιχή, φησί, περὶ ἕν τι χαταγίνεται, ὡς ἣ 
, > \ 7 2 N 2k μὸν Pi yy \ \ > 4 σ 

γεωμετρία, ἀλλὰ τοιαύτη ἐστὶν ἣν ἂν ἔχοι χαὶ μἢ εἰδώς τις, ὅπερ 

τοιοῦτόν ἐστι’ πολλάχις τινὲς ἀλλήλους πειράζοντες ἐρωτῶσιν, ὃ ἀδιχη- 
ϑεὶς τὸν ἀδιχήσαντα, ᾿ δέδωχαά σοι τόδε ἢ οὖ; ἐποίησας τοῦτο ἢ οὔ; " ἰδοὺ 

f Ψ 5 ας ᾿ bis ᾿ ΕἾ Δ \ ΄, te 
30 OUY ἐνταῦϑα μ᾽ ElLOWS τις τὴν αντιφᾶσιν διὰ TAUTYS TELPACEt. 

1 ἀρχῶν διαλέγεται A 3 λαμβάνει yap οὕτως Av: om. al 5 τῆς γραμμῆς 

om. A γραμὴ I ἐφ᾽ AI: ὑφ᾽ a post διαστατή add. zai A ἔσται ΑἹ: 
ἐστὶν 8 7 ἀποδειχνύουσα μὴ Al: μὴ ἀποδείχνυσα μὴ al: ἀποδείχνυσε (sic) μὴ a? 
8 ἀλλ᾽ al: odx ἂν A 9 post χέντρου add. εὐϑεῖαι A 10—12 ἐξ wv—elye 
aA: om. 1 10 ἴσαι 424: ἴσα a! 12 ταῦτα ΑΙ: τοῦτο a 15 πῶς a! 

16 post αὐτὴ add. ἤγουν διαλεχτιχὴ a 21 ἐν μαϑήμασι AL: ἐνθυμήμασι al: ἐν 
τοῖς μαϑήμασι a? 23. ἐπιστήμονος a 25 φησὶν 7 A: φησὶ al 27—30 ἀλλὰ --- 

\ 
πειράζει al: xai ta ἑξῆς A 29 τοῦτο I: τόδε a SO; cre TF ara 
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172 9 "RE Ε \ ~ A dh 3 ~ A nv} Fuh, δ εἰδ Se ‘ 

p- 492 Ssectt {4p πειρᾶν a} SUV. BAL τὸν μ" εἰοοτᾶα TO 

a /2 ~ ~ Ἁ εἰδότο ia Oh = \ 6 hh} Aue ἽΝ οἷδε 

πρᾶγμα τοῦ μὴ τος, εἴπερ χαὶ δίδωσιν οὐχ ἐξ wy οἶδεν 
οὐδὲ ἐχ τῶν ἰδίων ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἑπομένων, ὅσα τοιαῦτα ἐστι. 

/ Te Ζ a ies » eel’ 4 ce \ Δ >> 77) / 5 ὃ προειρημένον κατασχευάζει τὸ ὅτι ““χαὶ μὴ εἰδώς᾽᾽ τίς ἐστι πειρα- 
ὅ ottxds. ὥσπερ γὰρ διχάζονταί τινες ἀτέχνως χαὶ δίχα τῆς τῶν νόμων 
γνώσεως χαὶ πεῖραν λαμβάνουσιν ἀλλήλων περὶ οὗ διχάζονται, πῶς ἔχουσι 

πιϑανότητα πρὸς τὸ πρᾶγμα, ual λόγους ἐχφέρουσι μηδὲ ὄναρ γευσάμενοι 
βητοριχῆς, οὕτω χαὶ συλλογίζονται: χαὶ γὰρ χαὶ ὁ μὴ εἰδὼς παρὰ τοῦ 

‘ Ia ἢ 5 ~ \ , i ‘4 ἐξ 5 ~ ba? 4 Ἂ 

un εἰδότος ἐρωτῶν χαὶ λαμβάνων συλλογίζεται χαίπερ ἀγνοῶν τί ἐστι 
10 συλλογισμός. συλλογίζεται οὖν χαὶ πεῖραν λαμβάνει 6 μὴ εἰδὼς [παρὰ] 

τοῦ ὁμοίως αὐτῷ μὴ εἰδότος: ἐχείνου γὰρ διδόντος συνάγει τι οὗτος ἐχ 

τῶν δοϑέντων: τοῦτο δὲ τρόπον τινὰ συλλογίζεσϑαί ἐστιν. εἰσὶ yap τινα 

λίαν ἐναργῶς ἑπόμενα τισιν, ὧν διδομένων μὲν παρὰ τοῦ ἀποχρινομένου 

λαμβανομένων ὃὲ παρὰ τοῦ ἐρωτῶντος ἐπαγεταί τι ὕστερον ὡς συμπέρασμα. 

15 χαὶ ἔξεστι τούτου πίστιν λαβεῖν τῷ προσέχοντι τοῖς πολλοῖς, χαὶ μάλιστα 
τοῖς χοινωνοῦσί τινων χαὶ λόγους διδόντων χαὶ λαμβανόντων τῆς χοινωνίας. 
ἔστιν οὖν ὃ πᾶς τοῦ λεγομένου σχοπὸς τοιοῦτος, ὅτι ἔξεστι χαὶ τῷ μὴ 

εἰδότι τὴν ἀντίφασιν (ταύτην γὰρ πρᾶγμα λέγει) ἀπόπειραν λαβεῖν τοῦ 
\ =) , 5 te \ aM > > > TT ξ 3 ΄ 

un εἰδότος αὐτήν, ἐπεὶ χαὶ δίδωσιν οὐκ ἐξ ὧν οἶδεν ὡς ἐπιστήμην 

90 ἔχων χαὶ τῶν οἰχείων τῇ ἐπιστήμῃ, GAR ἐκ τῶν χοινῶν χαὶ συνήϑων τοῖς 
ἊΝ 4 / > > \ / Ὑ \ \ Ἁ \ 7 πᾶσιν, ἃ εἰδώς τις οὐχ οἶδε τὴν τέχνην. ἔστι δὲ χαὶ τὸ διὰ τούτου 

λεγόμενον τοιοῦτον: οὐδὲν χωλύξι τὸν εἰδότα τὰ ἑπόμενα τῷ πραγματι ry Mi 3 

περὶ οὗ τὴν πεῖραν λαμβάνει, τὴν τέχνην ἀγνοεῖν, ὥσπερ χαὶ οἱ ἐμπειρι- 
\ ~ ~ +X = ¢ \ / b) ~ 5 » 3 ΜΝ χοὶ τῶν ἰατρῶν. οὐδὲν οὖν χωλύει τὴν τέχνην ἀγνοεῖν, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται 

25 χαὶ γινώσχειν χαὶ ἀγνοεῖν: 6 δὲ μὴ εἰδὼς τὰ ἑπόμενα ἐξ ἀνάγχης ἄγνοε 
7 \ \ , y a \ Wise ~ \ \ ΄ i χαὶ τὴν τέχνην. ἔστι δὲ ὃ μὲν τὰ ἑπόμενα ϑεωρῶν χαὶ τὴν τέχνην 

aN & iN , e \ \ f , e > dag ¢ εἰς εἰδὼς ὃ διαλεχτιχός: ὃ γὰρ μετὰ τέχνης πειράζων ὃ διαλεχτιχός" ὁ δὲ 
\ / \ bd ~ \ \ ς , ὯΝ ia , 

τὴν τέχνην μὲν ἀγνοῶν τὰ δὲ ἑπόμενα εἰδὼς ὃ ἐριστιχός. 

Ρ. 172227 “ὥστε φανερὸν ὅτι οὐδενὸς ὡρισμένου ἣ πειραστιχὴ 
> l4 > 7 30 ἐπιστήμη ἐστί. 

Τὸν περὶ πειραστιχοῦ χαὶ διαλεχτιχοῦ λόγον συμπεραινόμενος φησὶν 
ὅτι ὥσπερ ἣ διαλεχτιχὴ οὐχ ὡρισμένα ἔχει τὰ ὑποχείμενα, οὕτως οὐδ᾽ 7 

4 τὸ prius 8: τί αἱ ὥσπερ all: εἴπερ a? THs om. a! 7 πιϑανότερον al: 
πιϑανότητος fort. recte v post λόγους expunxit ἔχουσι 1 10 παρὰ ut e vs. ὃ 

illatum deleyi 13 post ὧν add. xat A 14 ὕστερον 45 κ1: ἕτερον al ws al: 

nat A 15 τοῖς προσέχουσι A χαὶ alt. om. A 16 λόγους «4 corr.: λόγοι I pr.: 

λογισμοὺς alA λαμβανομένων al 17 ἔστιν οὖν al: ἔξεστι γὰρ πεῖραν λαβεῖν A 

post τοιοῦτος add. ἐστίν A 20 ἔχων ΑΙ: ἔχει a 23. 34 πειραστιχοὶ A 

24 ἰατρῶν Abv: ἰατρικῶν al 25 χαὶ prius om. A 27 ὃ yap al: ὃς 

χαὶ A πειράζει A ὁ διαλεχτιχός alt. om. A 91 πειραστιχῇς xat διαλεχτιχῆς V 

Comment. Arist. II ὃ [Alexander] in Sophisticos elenchos. ( 



98 [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 11 p. 172227. 36} 

ταύτην ὑποδυομένη πειραστιχή᾽ διὸ χαὶ περὶ πάντα ἐστίν. ἔπειτα xal 
ae, a > , ? [4] \ , me Ne ig \ 

τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι δι΄ ἣν περὶ πάντων Dewpet ὁ Tetpactixds. χαὶ 

φησὶν ὅτι εἰσί τινα χοινὰ χαὶ πᾶσι γνώριμα, ἃ οὐδὲ ἀφωρισμένης μιᾶς 

τινός ἐστιν ἐπιστήμης, οἷον τὸ ᾿ὕβρισας τὸν δεῖνα ἣ οὔ; χαὶ ‘ συνεγένου τῇ 
τούτου φίλῃ ἣ οὔ; χαὶ ‘et μὲν ἐμοίχευσας, ἕπεται τόδε, εἰ δὲ μή, τόδε: ρίλῃ 7 οὔ; χαὶ ‘et μὲν ἐμοίχευσας, ἕπεται τόδε, εἰ δὲ μή, τόδε. 

> ~ ~ ~ ὯΝ , 

ὅτι δ᾽ ἅπαντες μετέχουσι τῶν χοινῶν, σημεῖόν φησιν εἶναι τὸ πάντας 
φᾶς χ Nae g ῪΡ ΄ τ ὍΝ ~ 2 ~ \ \ ΄ μέχρι τινὸς χαὶ ὑπέχειν λόγον χαὶ ἀπολογεῖσϑαι ἐπιχειρεῖν. τὸ δὲ τρό- 

TOV τινὰ προσέϑηχς δειχνύων ὅτι τὰ χοινὰ ταῦτα, χἂν εἰ ἅπαντες γινώ- 
5 >] ay 5 ¢ “ (a \ \ Χ τὰ σ XN 5 

σχωσιν, ἀλλ οὖν οὐχ ὁμοίως: ὃ μὲν γὰρ διαλεχτιχὸς οἶδεν ὅτι τὸ ἐρω- 

χη ϑαάτερον εἶναι ἀληϑές: ὃ δὲ πολὺς f. 32v 

qn 

10 τώμενον ἀντίφασις, χαὶ ὡς ἀναγ 

ὄχλος ἀτέχνως προΐσχεται τὴν ἐρώτησιν. περὶ δὲ τῆς ἀτέχνου ταύτης 

πειραστιχῆς χαὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν “ητοριχὴν πονηϑεῖσι διειλήφειμεν. τὰ γοῦν 

χοινὰ ὄντα, εἰ χαὶ ἀνεπιστήμονές εἰσι χαὶ δοχοῦσιν ἔξω λέγειν τῆς ἐπι- 
στήμης, GAN οὖν ἴσασιν ot πολλοί, [xat] κἂν ἀτέχνως μετέχωσι τούτου" 

15 λέγουσι γάρ, ὡς πολλάχις εἰρήκαμεν, τὴν ἀντίφασιν, ἧς ἐντέχνως μετέχει 

ὃ διαλεχτιχός. 

p. 1722386 ᾿Επεὶ δέ ἐστι πολλὰ μὲν ταῦτα. 

? ΄ , \ ᾿ - ἌΡΧΩΝ ἈΠ" 5 ΄ - ΄ Ἐπειδή, φησί, τὰ χοινὰ ταῦτα πολλά εἶσι χαὶ ἐν πάσαις ταῖς τέχναις 
χαὶ ταῖς ἐπιστήμαις ταῦτα εὑρίσχονται, οὐ τοιαῦτα δέ εἰσιν ὥστε μιᾶς 

20 τινος εἶναι φύσεως χαὶ Oy ἕν ἀνάγεσθαι γένος (πῶς γὰρ ἂν xat ἀνα- 

χϑείησαν;:) χαὶ διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ὡρισμένα εἰσὶν ἀλλ οἷον αἱ ἀποφά- 
σεις. τουτέστιν ἀόριστα (χαὶ γὰρ at ἀποφάσεις ἀόριστοί εἰσιν: ἣ γὰρ 

4 5 f ς [Δ PL / > > 2 > \ oe ‘ f λέγουσα ἀπόφασις “τόδε οὐ λευχόν ἐστιν’ ἀόριστος), ἐπεὶ γοῦν τὰ μέν 
εἰσι χοινὰ χαὶ ἀόριστα, εἰσὶ δέ τινα χαὶ μὴ χοινὰ ἀλλ᾽ ἴδιά τινος ἐπιστή- 

25 μῆς, δυνατόν ἐστιν ἐχ τούτων τῶν χοινῶν περὶ πάντων πεῖραν hap- 

βάνειν, χαὶ ἔστι τις τέχνη ἣ ἀπὸ τῶν χοινῶν ἐπιχειροῦσα, χαϑὸ ὅμι- 
λεῖ ΞΟ \ 5 “« ΩΣ , δὲ fw -ἐ 9 e 5 “ἢ Ἁ δὲ εἴ τε χαὶ ἐρωτᾷ, οὐχὶ τοιαύτη δὲ οἷαί εἰσιν at ἐπιστημονιχαί. τὸ δὲ 
διόπερ ὃ ἐριστιχὸς οὐχ ἔστιν οὕτως ἔχων χαὶ τὰ ἑξῆς ἀποδοϑή- 
σεται μὲν χαὶ πρὸς τὰ ἄνωϑεν εἰρημένα: ἔλεγε γὰρ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν, 

1 πάντων Arist. v 2.3 ἡ πειραστική" εἰσὶ γάρ τινα χαὶ γνώριμα πᾶσιν A 

4 εἰσὶν Α ἢ οὔ om. A 5 τούτου φίλῃ all: τούτου φιλίᾳ 82: τοῦ φίλου A χαὶ 
om. A 7.8 προσέϑηχε δὲ to tp. τ A 8 εἰ al: of A 8. 9 γινώσχωσιν A: γινώ- 
σχωμεν I: γινώσχομεν ἃ 11 προΐσχετο ἃ περὶ a: πῶς I 12 διειλήφαμεν Ὁ 
18 ἀνεπιστήμονές I: ἀνεπιστήμονα a 14 χαὶ delevi 15 εἰρήχαμεν a: εἰρήχειμεν I: 

εἴπομεν A 18 φησί om. A 18 et 19 tats om. A 19 ταῦτα om. A evpt- 

σχονται ante 18 ἐν πάσαις collocat A ante οὐ add. xowov δὲ λέγω ὡς τὸ ἐπὶ παντὸς ἡ 

χατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις A post εἰσιν add. ta xotva A 19. 20 ὡς μιᾶς τινος φύσεως 

εἶναι χαὶ ἐπιστήμης χαὶ ὑφ᾽ ἕν γένος ἀνάγεσϑαι, ἤγουν ὑπὸ ποσὸν ἢ ὑπὸ ποιόν Α 
20. 21 ἀναδειχϑείησαν a! 21 006° ὡρισμένα Al: οὐ διωρισμένα a 22 ἤγουν 

α 
ἀόριστοι α ante αἱ add. χαὶ I εἰσιν om. A 23 λέγουσα om. A post 

ἀπόφασις add. ἡ A 2 «ΠΣ ele 29 πρὸς ἄνω εἰρημένον.. προλαβὼν γάρ 

ἔλεγεν A ἔλεγε] c. 11 p. 17108456. 
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ὅτι ὁ ἐριστιχὸς περὶ πολλὰ χαταγίνεται ὡς ὃ διαλεχτιχός, χαὶ ὅτι οὐχ ἔχει 

ὁμοιότητα πρὸς τὸν διαλεχτιχὸν τὴν αὐτὴν ἣν ὁ ψευδογραφῶν πρὸς τὸν 

γεωμέτρην, xal διὰ τοῦτο εὑρίσχεται χαὶ ἐν τοῖς μαϑήμασι. ῥηϑήσεται 

δὲ χαὶ πρὸς τὰ προσεχῶς εἰρημένα συναπτόμενον. χαὶ ἔστι τὸ λεγόμενον 

ὅ τοιοῦτον, ὅτι οὐχ ἔστιν ὃ ἐριστιχὸς οὕτως ἔχων πρὸς τὸν διαλεχτιχὸν ὡς 

6 ψευδογραφῶν πρὸς τὸν γεωμέτρην" εἰ γᾶρ ἣν τοῦτο χαὶ ἦσαν ὡρισμένα 

αὐτοῦ τὰ ὑποχείμενα ὥσπερ δὴ χαὶ τὰ τοῦ ψευδογραφοῦντος, οὐχ ἂν 

ἠδύνατο mre παντὸς τοῦ προπβιεμένοῦ παβαλογίζρ σϑαι" νῦν δὲ διὰ τοῦτο 

συμβαίνει ἀπατητιχὸν εἶναι αὐτόν, διὰ τὸ περὶ πάντων ἐπιχειρεῖν. 

10 ν. 11200 ἸΤρόποι μὲν οὖν εἰσιν οὗτοι τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων. 

‘ ee l 5, τῇ ς ἂν v5 \ ᾿ > 
Εἰπὼν TOGOL εἰσὶν οἱ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι, ALL ἀναγαγὼν αὑτους εἰς 

4 τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν ual πρὸς τοὺς διαιροῦντας αὐτοὺς εἰς τοὺς πρὸς 
τοὔνομα χαὶ παρὰ τὴν διάνοιαν ἀπομαχεσάμενος, ἔτι γε μὴν χαὶ διαφορὰν 
πειραστιχοῦ χαὶ ἐριστιχοῦ παραδούς, χαὶ αὐτὸν δὲ αὖϑις τὸν ἐριστιχὸν εἰς 

15 τὸν σοφιστιχὸν χαὶ ἐριστιχὸν διελὼν χαὶ διαφορὰν ἑχατέρου ἀποδούς, νῦν 

μέλλων εἰπεῖν, πῶς of σοφισταὶ ἐλέγχουσί τινα ψευδόμενον 7 παράδοξα 

λέγοντα ἢ ἀδολεσχοῦντα ἣ σολοιχίζοντα, πρῶτον τοῦτο λέγει, ὅτι ὃ δια- 

λεχτιχὸς δύναται ϑεωρῆσαι περὶ τῶν σοφισμάτων χαὶ διαχρῖναι ταῦτα 

χαὶ ἐλέγξαι σοφίσματα ὄντα. τὸ γὰρ τάττειν τὰς προτάσεις χαὶ συντιϑέναι 

20 τῆς διαλεχτιχῇς ἐστιν’ εἰ γοῦν τοῦτο τῆς διάλεμειμῆῆς, λοιπὸν αὐτῆς χαὶ 
τὸ χρίνειν τὰ σοφίσματα. ἅπασαν τοίνυν τὴν περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγ- 

χων ϑεωρίαν ἣ διαλεχτιχὴ μέϑοδος χέχτηται. 

p.17209 Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐλέγχων εἴρηται τῶν φίατνομένων. 

Πέντε τινῶν στοχάζεσϑαι κατ᾽ ἀρχὰς τῆς παρούσης πραγματείας ἔφη 

25 τοὺς σοφιστάς, τοῦ πειρᾶσϑαι ἐλέγχοντας φαίνεσϑαι χαὶ τοῦ εἰς ψεῦδος 
ἄγειν τὸν προσδιαλεγόμενον, τοῦ παράδοξον αὐτὸν ἐλέγχειν λέγοντα, τέταρ- 
τὸν σολοιχίζειν ποιεῖν χαὶ πέμπτον ἀδολεσχοῦντα ἀποδειχνύειν τὸν ἀπο- 
τ Ύν.. χαὶ περὶ μὲν τοῦ πῶς σπουδάζουσιν ἔλεγχον φαινόμενον ποιεῖν 

εἴρηχε, χαὶ τὸν λόγον συγχεφαλαιούμενος χαὶ αὐτὸς τοῦτο δηλοῖ" λέγει γὰρ 

1 post ὡς addxat A 1—3 ὅτι ---γεωμέτρην, xat om. I 1. 2 οὐχ --τὴν 
αὐτὴν a: οὐ τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα ἔχει πρὸς τὴν διαλεχτιχὴν ε ὃ χαὶ prius a: om. A 

διὰ τοῦτο al: ὅϑεν A 3 χαὶ alt. AI: om. ἃ ὃ ῥηϑήσεται --- ἐριστιχὸς al: 

ταῦτα εἰπὼν ἄνω, ἐνταῦϑα φησὶν ὅτι ὁ ἐριστιχὸς οὐχ ἔστιν a 6 ψευδογράφος A ἣν 
τοῦτο χαὶ om. A 7 αὐτοῦ Ab: αὐτῶν a: compend. I χαὶ ΑΙ: om. a 8 προ- 

τιϑεμένου I: προτεϑέντος A: προχειμένου a παραλογίσασϑαι A 9 εἶναι αὐτὸν I: 

inv. ord. a: εἶναι A πάντων a: πάντας | 12 πρὸς prius scripsi: εἰς aAl τοὺς 

alt. A: τὸν ἃ: compend. I 13 χαὶ alt. om. A 14 πειραστιχοῦ --- ἐριστιχοῦ Av: 

πειραστιχῆς --- ἐριστιχῆς al 15 ἑχατέρου scripsi: ἑχατέρων A: compend. I: ἑχάστου a 
16 σοφισταὶ Av: σοφιστιχοὶ al 17 ἀδολέσχοντα a 18 ϑεωρηϑῆναι a! 24 ἔφη] 
¢. ὃ p. 16513 sq. 26 παράδηλον al 29 τοῦτο δηλοῖ I: inv. ord. a 

7® 
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Ff περὶ μὲν οὖν τῶν φαινομένων ἐλέγχων εἴρηται. νῦν δέ, ὃ δεύτερον 

αὐτοῖς σπουδάζεται (ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἀποδειχνύναι ψευδόμενον τὸν προσ- 
διαλεγόμενον), διέξεισι, χαὶ φησὶ πρῶτον μὲν γίνεσϑαι τοῦτο ἐχ τοῦ πυν- 

ϑάνεσϑαί πως, τουτέστι χρυπτικχῶς. οὐ γὰρ ἁπλῶς τις προάγων τὴν 

5 ἐρώτησιν ἐλέγξει ψευδόμενον τὸν ἀποχρινόμενον: ἐχ δὲ τοῦ πῶς ἐρωτᾶν, 

τουτέστι μετ᾽ ἐπιϊχρύψεως, χαὶ διὰ τῆς τοιᾶσδὸς ἐρωτήσεως συμβαίνει f. 33r 
τοῦτο μάλιστα τὸ γὰρ μὴ ὑποθέμενον πρόβλημα ὡρισμένον ποιεῖσϑαι 
τὴν ἐρώτησιν ϑηρευτιχόν ἐστι τοῦ σπουδαζομένου. οἷον εἴ τις ϑέλων 

χατασχευάσαι χαλὸν τὸ ἐν ἀγορᾷ συνουσιάζειν uy ἁπλῶς δρίσαιτο τὸ 

10 λεγόμενον, GAX οὕτω πως εἴπῃ χρυπτιχῶς ‘dpd γε ὃ ἁπλῶς χαλόν, χαὶ 
πῇ οὐχ ἔσται χαλόν;᾽ εἶτα τοῦτο δόντος τοῦ ἀποχρινομένου χατασχευάζεται 
ὃ βούλεται ὃ ἐρωτῶν. ὅταν γὰρ μὴ ὡρισμένον ἢ τὸ περὶ οὗ ὃ ἐρωτῶν 

βούλεται συλλογίσασϑαι, ἁμαρτάνουσιν οἱ ἀποχρινόμενοι εἰχῇ λέγοντες. 

οὐ μὴν ἀλλὰ χἂν ὡρισμένον εἴη τὸ πρόβλημα, ἔσται πάλιν τὸ εἰς 
15 ἄδοξον ἀγαγεῖν τὸν ἀποχρινόμενον, εἴ τις πολλὰ ἐρωτᾷ. xal ἔοιχεν 

ἐλλειπτιχὴ εἶναι ἢ λέξις εἴη δ᾽ ἂν δλόχληρος, εἰ οὕτως ληφϑείη: τό τε 
ἐρωτᾶν πολλά, χἂν ὡρισμένον ἢ πρὸς ὃ διαλέγεται, εἰς ἄδοξον 

δύναται ἀγαγεῖν. ἐπὶ τούτῳ χαὶ τοῦτο χατορϑοϊ τὸ σπουδαζόμενον, τὸ 

ἀξιοῦν τὸν ἀποχρινόμενον λέγειν τὰ δοχοῦντα τοῖς πολλοῖς. πλὴν ὅταν 

90 ἢ. φησίν, ὡρισμένον τὸ πρόβλημα, ἧττον χαχουργεῖν οἱ σοφιστεύοντες δύναν- 
ται, χἂν πολλά τινα ἐρωτῶσιν: ἧττον γὰρ ἀπατηϑήσεταί τις παρὸ πρότερον, 

ὅταν ἀόριστον χαὶ ἄγνωστον εἴη τῷ ἀποχρινομένῳ τὸ πρὸς ὃ διαλέγεται. 

πῶς δέ, φησίν, ἥττονα τότε δύνανται χαχουργεῖν, διότι, εἰ οἶδεν ὁ 

ἀποχρινόμενος τὸ πρόβλημα, εἰ ἐναχϑείη εἰς ἄτοπόν τι παρὰ τοῦ ἐρωτῶντος, 

25 εὐθὺς ἀπαιτεῖ χαὶ φησὶ τί τοῦτο πρὸς τὸ προχείμενον :΄. 

p. 172022 Στοιχεῖον δὲ τοῦ τυχεῖν ἣ ψεύδους τινός. 

Ὅπερ ἄνωϑεν ἔλεγε. χαὶ ἔτι τὸ αὐτό φησι. σαφέστερον δὲ νῦν τὸν 
λόγον μεταχειρίζεται λέγων ἀρχὴν εἶναι χαὶ οἱονεὶ στοιχεῖον τοῦ ἐλέγξαι 

τινὰ ψεῦδος ἣ ἄδοξον λέγοντα τὸ μὴ δῆλον ποιεῖν τὸ βούλημα μηδὲ τὸ 

80 πρόβλημα τιϑέναι χαὶ ἐρωτᾶν, ἀλλὰ λέγειν μὴ πειραστικχῶς διαλέγεσθϑαι, 
ἐρωτᾶν δὲ χάριν μαϑήσεως" τὸ γὰρ λέγειν σε μαϑητείας χάριν προσδια- 

λέγεσθαι πολλὴν παρέξει ἀφϑονίαν εἰς τὸ ἀπατῆσαι αὐτὸν μὴ προορῶντα 

τὸ συμβησόμενον. ἔτι πρὸς τὸ ψευδῶς τινα ἀπελέγχειν μέϑοδος ἥδε, ἥτις 
χαὶ σοφιστιχή ἐστι" τὸ γὰρ τιϑέναι τι πρόβλημα, εἶτα τούτου μὲν ἀναχω- 

35 ρεῖν ἐπ’ ἄλλα δέ τινα χατατρίβειν μὴ ἀναγκαῖα τῷ προβλήματι λόγων 

1 δὲ 1: om.a 2 αὐτοῖς v: αὐτὸς al J τὸν ἐν ἃ ὁρίσαιτο] to postea add. I! 
15 ἔοικε δὲ, om. καὶ, A 16) ce Dire" Aye ἃ 18 ἐπὶ τούτου A 19 tov ἐρω- 
τώμενον A post λέγειν add. xat A 23 ἧττον Arist. v δύνανται A Arist.: 

δύναται al 24 τοῦ ἐρωτῶντος A: τῶ ἐρωτῶντι al 26 post τινός add. ἢ ἀδόξου ἃ 

27 ἔλεγε AL: ἐλέγετο a 28 δεῖξαι A 29 ψευδόμενον ἢ ἄδοξόν τι A post μὴ 
add. τὸν ἐρωτῶντα A 29. 80 τὸ βούλημα ὃ βούλεται, μὴ δὲ τὴν ϑέσιν ἤγουν τὸ πρό- 
βλημα ἐρωτᾶν A 

Psy ST. MiCriacL’s \ κω 
= - COLLece AS 
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sn ~ ~ a al 7 , atk ~ 

δ᾽ εὐπορίαν τῷ ἐρωτῶντι διδόντα σοφιστιχὸν ἔργον ἐστίν. ἔστι δὲ τοῦτο 

ποιεῖν καὶ χαλῶς καὶ τοὐναντίον" εἰ μὲν γὰρ πρὸς ἀναγχαῖα τῷ 
> / Ἁ 5 ~ Ἃ - > 4 ~ 

προβλήματι tov λόγον μετέφερον, χαλῶς ἄν ἐποίουν: νῦν GF μὴ ποιοῦντες 

οὕτως οὐ δοχοῦσι καλῶς ποιεῖν τὴν μεταφοράν. ὡς γὰρ ἐν τοῖς Τοπιχοῖς 
ὦ ὦ ἃ ΄ ΄ > ~ ~ ray ae ib Ay ose ϑ αι ον, 

5 ἐδίδαξε, χάριν τεσσάρων ἀναχωρεῖ τις τοῦ προβλήματος, ἢ χάριν χρύψεως 
~ , Vv ¢ ~ , ~ 2 ~ κι Ἃ ¢ Ἁ 

ἣ χάριν ὄγχου ἣ ᾿᾿ἐπαγωγῆς χάριν τοῦ δοϑῆναι τὸ χαϑόλου᾽᾽ 7 “᾿ πρὸς τὸ 

σαφέστερον γενέσϑαι tov hoyov’’s εἰ δὲ μηδὲν τούτων γένηται, οὐ χαλῶς 
{)-: 

> \ lard > / \ Ey 5 CG, 2 ξ 

εἰσι τὰ τοιαῦτα εἰλημμένα χαὶ σοφιστιχή ἐστιν ἢ διάλεξις. 

Ρ. 172029 []άλιν πρὸς τὸ παράδοξα λέγειν σχοπεῖν. 

10 Πῶς ἄν τις εἰς τὸ φαινόμενον ψεῦδος τὸν ἀποχρινόμενον ἀπενέγχο!, 
εἰπὼν νῦν χαὶ περὶ τῆς εἰς παράδοξον ἀπαγωγῆς φησιν. εἰ βούλει yap, 

φησί, ποιεῖν τὸν ἀποχρινόμενον παράδοξα λέγειν, σχόπει χαὶ ἐξέ 
έ 

τῆς φιλοσοφίας, εἰ Περιπατητιχός ἐστιν ἢ Στωιχός: χαὶ et [Περιπατητιχός 

15 ἐστιν, ἐρεύνα ὅπερ εἶπον οὗτοι παράδοξον χαὶ ἐναντίον τοῖς λοιποῖς, οἷον 

ὅτι πέμπτου σώματός ἐστιν ὃ οὐρανός, χαὶ ἐρώτα τοῦτο, εἶτα παραάγαγε 
τοὺς πολλούς: τούτοις γὰρ ἀνόητον πάντῃ χαὶ παράδοξον τὸ τοιοῦτον 

φανεῖται. ὅτι δὲ ἑχάστη αἵρεσις ἔχει τι παράδοξον, ἐδήλωσεν εἰπὼν 
ἔστι γὰρ ἐν ἑχάστοις τι τοιοῦτον. ἀρχὴ δὲ χαὶ τοῦ εἰς παράδοξον 

20 ἄγειν τὸν ἀποχρινόμενον τὸ μὴ ἁπλῶς χαὶ ἀναχεχαλυμμένως χαὶ φανερῶς 
/ ; 

χαὶ χωρὶς ἐπιχρύψεως τιϑέναι τὰ τῶν αἱρέσεων παράδοξα ἀλλὰ μέσον τῶν 
προτάσεων" ἐπεὶ γάρ, εἰ ἐρωτηϑείησαν ἀνέδην, ἴσως οὐχ ἂν αὐτὰς ὅμολο- 

γήσειαν διὰ τοὺς πολλούς, δεῖ τὰς παραδόξους τῶν οἷς προσδιαλεγόμεϑα 
΄ AI fal \ Ἁ Ἁ . Ἁ iJ ἣν a Ὁ Αἵ σὸν ὑπολήψεις, ἃς χαὶ παρὰ τοὺς πολλοὺς δογματίζουσι, παραλαυβάνειν ἐν ταῖς 

΄ > ea QQ, ς΄ SY / > \ Δ o/ L£Q,9 Ω: 25 προτάσεϊσιν. οὐχ ἦν δὲ ἄρα ὃ Σταγειρίτης εἰς τὸ παραδιδόναι μέϑοδον {, 33v 
“ὦ > ΄ 4 > , 5 \ \ 7 , ~ \ > ΄ 

τῇ ἀπάτῃ μόνον δεινὸς, ἀλλὰ xat λύσιν τούτου παρασχεῖν πολὺ δυνατώ- 

τερος. εἰ γοῦν τις, ὦ Περιπατητιχέ, φησίν, εἰς παράδοξόν σε ἄγει πέμπτου 
ξ \ | \ Τὸ 7C 4 A) \ \ Ἁ 4 \ 

σώματος τὸν οὐρανὸν λέγοντα, gate τούτῳ μὴ διὰ τὸν Gov λόγον μηδὲ 

διὰ τὰς σὰς ἀποδείξεις τοῦτο συμβῆναι ἀλλὰ διὰ τοὺς πολλοὺς προχατει- 

id? 641: τὲ A σοφιστιχὸν aA: σοφιστιχῶν 1 2 χαὶ prius om. A (i) 

πρὸς I: περὶ a 4 τοῖς τοπιχοῖς I: tH ἃ τῶν τοπιχῶν a; citatur VIIT 1 p. 155>21sq. 

7 μηϑὲν I 8 εἰλημμένα Al: εἰλήμματα a 9 σχοπεῖ ἃ 19 supra τοιοῦτον 

scripsit παράδοξον 11 22 αὐτὰς A: αὐτὸ a: compend. I 22. 23 ὁμολογήσειεν A 

24 παρὰ τοὺς πολλοὺς AI: περὶ τοῖς πολλοῖς a 25 δὲ om. A, sed ef. p. 108,9 

26.27 δεινὸς παραδιδόναι μέϑοδον tod πῶς δεῖ ἀπατᾶν xal παραλογίζεσϑαι, ἀλλὰ πολὺ δυνατώ- 

τερος παρασχεῖν λύσιν τῆς ἀπάτης καὶ τῶν παραλογισμῶν A 27— p. 102,2 ὦ περιπατητιχοί 

φησιν εἰς τὸ παράδοξόν τι εἰπεῖν ἀγάγη σε λέγοντα τὸν οὐρανὸν πέμπτον εἶναι σῶμα χαὶ ἕτερον 

τῶν στοιχείων, εἰπέ" οὐ διὰ τὸν λόγον ὃν εἴρηχα συμβαίνει τὸ ἄδοξον: 7 διὰ τὰς ἐμὰς ἀπο- 

δείξεις, ἀλλὰ διὰ τὸ τοὺς πολλοὺς δοξάζειν πάντα τὰ ὄντα dx τῶν τεσσάρων στοιχείων γίνεσθαι" 

ἀλλὰ καὶ πᾶς ὁ ἐρωτώμενος τοῦτο βούλεται λέγειν, ἤγουν τὸ μὴ δι᾿ αὐτὸν χαὶ τὴν ἀπόχρισιν 

αὐτοῦ νομισϑῆναι A 28 σὸν ἃ: om. | 
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5 ’ ς é £ Lge ᾿Ξ \ \ ᾿ \ ~ ξ΄ 5 ΄ ~ \ 

ληυμένους ἑτέρῳ δογματι" xal γὰρ χαὶ πᾶς ὁ ἀγωνιζόμενος τοῦτο χαὶ 
4 \ / \ a) ε Ἁ \ \ , Ψ / ~ 

βούλεται, τὸ λέγειν μὴ GY ἑαυτὸν χαὶ τὴν τούτου ἀπόχρισιν νομισϑῆναι 
παράδοξον λέγειν ἀλλὰ διὰ τοὺς πολλούς. 

p. 172036 "Ett δ᾽ ἐχ τῶν βουλήσεων χαὶ τῶν φανερῶν δοξῶν. 

5 "Ett περὶ tod πῶς. ἄν τις παράδοξα ποιήσῃ λέγειν τὸν ἀποχρινόμενον 
διδάσχει. φησὶν οὖν ὅτι, ἐπειδὴ ἄλλα μὲν πολλάχις βουλόμεϑα, ἄλλα δὲ 

δοξάζομεν, οἷον βουλόμεϑα μὲν πάντες πλουτεῖν, εὐεχτεῖν, δοξάζεσϑαι, 
δοξ 14 ὍΔ, i he > 4 ἢ 4 \ ~ ¢ Lge “κα Q . Le ΄ 

ξάζομεν δὲ χαλὸν εἶναι πένεσϑαι χαὶ νοσεῖν, ὁπόταν οὖν διαλέγῃ μετά 
τινος, σχόπει εἰ ἀπὸ τῶν βουλήσεων τῶν πολλῶν διαλέγεται" οἷον εἰ λέγει 

10 χατὰ τὴν τῶν πολλῶν βούλησιν χαλὸν τὸ ζῆν ἡδέως, χαλὸν τὸ πλου- 

τεῖν αἰσχρῶς, ἐπιχείρει σὺ ἀπὸ τῶν φανερῶν δοξῶν φάσχων χαλὸν 

εἶναι τὸ σωφρονεῖν, τὸ τεῦνάναι χαλῶς, τὸ πένεσϑαι δικαίως" φαίνε- 

ται γὰρ ἅπασι τοῦτο. χαὶ οὕτως εἰς παράδοξον ἄξεις τὸν προσδιαλεγόμενον, εἰ 
\ \ \ S & / is] “Ὁ \ \ , ~ > usy χατὰ τὰς βουλήσεις ἀπόχρισιν διδῷ, τὰς φανερὰς δόξας σοῦ ἀντι- 

15 τιϑέντος αὐτῷ, εἰ δὲ χατὰ τὰς φανερὰς δόξας ἀποχρίναιτο, ἀντιπαριστῶντος 

σοῦ τὰς ἀποχεχρυμμένας, τουτέστι τὰς βουλήσεις" ταύτας γὰρ χρυπτὰς 
χαὶ ἀφανεῖς δόξας ἔχομεν. 

Ρ. 117811 [Ι]λεῖστος δέ ἐστι τόπος τοῦ ποιεῖν παράδοξα λέγειν. 

7 \ “ > 4 »Ἁ \ 2) , / \ Χ ἔτι περὶ τοῦ εἰς παράδοξον ἄγειν τὸν ἀποχρινόμενον λέγει, χαὶ φησὶν 
90 ὅτι ἰσχυρός ἐστι τόπος εἰς τὸ εἰς παράδοξον ἄγειν τὸ ἐπιχειρεῖν ἀπὸ τοῦ 

\ f % \ 4 σ ‘ ΄ - 5 - 

χατὰ φύσιν χαὶ χατὰ νόμον, ὥσπερ χαὶ ὃ Καλλιχλῆς ἐν τῷ 

Γοργίᾳ καὶ πάντες of ἀρχαῖοι ποιοῦσιν" εἰσάγει γὰρ ὃ [Ιλάτων ἐν τῷ 
ἐπιγραφομένῳ Lopyta αὑτοῦ διαλόγῳ τὸν Καλλιχλῇν λέγοντα τὴν δικαιοσύ- 

vyy μὴ εἶναι χαλήν τε χαὶ ἀγαϑὴν ὡς μὴ χατὰ φύσιν ἀλλὰ χατὰ νόμον 
25 μόνον οὖσαν ἀγαϑήν, τὴν δὲ πλεονεξίαν μᾶλλον εἶναι χαλὴν ὡς χατὰ 

7 pév mavtes I: inv. ord. a 8. 9 σχόπει οὖν, ὁπόταν διαλέγη μετὰ τινὸς A 

8 διαλέγει a 9 post βουλήσεων add. χαὶ A post πολλῶν add. ἤγουν τῶν 
δοχούντων τοῖς πολλοῖς Α οἷον εἰ al: καὶ εἰ μὲν A 11 τῶν Al: om. a 

λέγων A 12 τὸ πένεσθαι διχαίως post σωφρονεῖν collocat A 12.13 todto yap 

ἅπασι φαίνεται A 14 post μὲν add. οὖν a 14.15 ἀντιτιϑέντος aA: ἀντιτι- 
ϑέντι | 16 yap AI: τὰς a: yap τὰς Υ 18 ἐστι τόπος 1: τόπος a: τόπος ἐστὶ Arist. 

19. 20 τὸν προσδιαλεγόμενον λέγει καὶ φησὶ" πλεῖστος δὲ τόπος ἐστὶν" ἤγουν ἰσχυρὸς τόπος ἐστὶν 

εἰς τὸ ἄγειν εἰς τὸ παράδοξον λέγειν τὸν προσδιαλεγόμενον τὸ ἐπιχειρεῖν A 21 post 
χαὶ prius add. τοῦ A zat alt. om. A τῷ om. A 22 χαὶ --- ποιοῦσιν al: 

ἐποίησε. διάλογος ἐστὶ τοῦ πλάτωνος ἐπιγραφόμενος ὁ γοργίας. διὰ τὸ εἰσάγειν αὐτὸν dr ὅλου 

τοῦ διαλόγου A εἰσάγει] Gorg. ὁ. 38 866. γοῦν A 22.23 ἐν τῶ διαλόγω 

τούτω A 24 χαλόν --- ἀγαϑὸν A 25 μόνον om. A οὖσαν ayatny post 

24 φύσιν collocat A μᾶλλον εἶναι χαλὴν al: καὶ ἀδικίαν ἀγαϑὴν οὖσαν A 
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oo. 3% ’ ξ ,ὔ ~ ΞΖ \ \ \ Ν᾽ φύσιν. διὰ τί γάρ, ae τῶν ϑηρίων τὰ μὲν πεποίηχεν ἰσχυρὰ τὰ ὃ 
΄ φ 4 , 

ἄτονα; φύσει γοῦν ἐν τούτοις τὸ scab χαὶ ἔχαστον αὐτῶν pH νόμῳ 

pokey ἀλλὰ μόνῃ φύσει ἑπόμενον τὸ ἔλαττον αὑτοῦ ἁρπάζει χαὶ ἐσϑίξι. 
> 

τοῖς G& νομοϑέταις χαλὸν ἐνομίσϑη ἢ διχαιοσύνη διὰ δειλίαν, ὅϑεν χαὶ τὸν 

νόμον εὕρημα δειλῶν ἀνθρώπων ἔλεγον" δεδοιχότες γάρ, ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν Gt 

ἰσχυρῶν βλάπτωνται, τοὺς νόμους ἐϑέντο. ἐπιχείρει οὖν. φησίν, ἀπὸ τοῦ 

KATA φύσιν χαὶ χατὰ νόμον: χαὶ εἰ μὲν ὁ ἀποχρινόμενος ἀπὸ τοῦ χατὰ 
νόμον ἐπιχειρεῖ, σὺ τὸ ἀνάπαλιν ἀπὸ τοῦ χατὰ φύσιν: εἰ δ᾽ ἐχεῖνος ἀπὸ 

τοῦ χατὰ φύσιν, σὺ ἀπάντησον ἀπὸ τοῦ χατὰ νόμον. ἦν ὃδὲ ἄρα τοῖς 
10 παλαιοῖς, ἤγουν τῷ Καλλιχλεῖ χαὶ τοῖς ἄλλοις σοφισταῖς, μᾶλλον ἀληϑὲς 

χαὶ χαλὸν τὸ ἀπὸ τῆς φύσεως γενόμενον, τὸ ὃὲ ὑπὸ τοῦ νόμου διαταχϑὲν 

τῶν πολλῶν χαὶ συγχλύδων ἀνθρώπων Dats. 

p. 1181190 Ἔνια δὲ τῶν ἐρωτημάτων ἔχει τὸ ἀμφοτέρως ἄδοξον 

εἶναι τὴν ἀπόχρισιν. 

15 Kai ἕτερον τόπον παραδίδωσι δι’ οὗ ἄν τις εἰς παράδοξον ἄγοι τὸν 

ἀποχρινόμενον. ἔστι δὲ τοιοῦτος" εἰσί τινα τῶν ἐρωτημάτων χατὰ ἀντί- 

φασιν ἐρωτώμενα, ἐφ᾽ ὧν οἷον ἂν ἀποχριϑείη ὃ ἐμά μρβές; ἄδοξα λέγειν 
νομίζεται ὡς τοῦ Etépov χαταφβονόρη εἰσὶ ὃὲ τῶν οὕτως ἐρωτωμένων 

τὸ μὲν παρὰ τῶν πολλῶν οὕτως ἔχειν δοξαζόμενον χαὶ παρ᾽ αὐτῶν σπου- 
20 δαζόμενον, τὸ δὲ παρὰ τῶν σοφῶν feta χαὶ eTITPETOUEVOY" 

οἷον τί φημι; ὃ μὲν πολὺς ὄχλος δεῖν δοξάζει τῷ πατρὶ πείϑεσϑαι. 6 δὲ 
\ ~ ~ \ | ~ ~s ¢ \ ἂς 9 a. δ la 

σοφὸς τοῖς σοφοῖς, χαὶ ἀδιχεῖσϑαι μᾶλλον ὃ σοφὸς λέγει ἢ ἕτερον βλάπτειν. 

ἐπεὶ οὖν ἐν ἐνίοις τῶν ἐρωτημάτων, φησίν, οὐ δύναται ὃ ἀποχρινόμενος 
ἀποχρίνασϑαι τὸ ἕτερον μόριον τῆς wigs ati (οἷον yap ἂν ἀποχρίνηται, 

25 ἄδοξα. λέγων εὐρέβάσεται" οἷόν ἐστι τὸ ‘dpa ye δεῖ τῷ πατρὶ πείϑεσϑαι 

7 tots eLeotss . εἰ μὲν γὰρ ai! τοῖς σοφοῖς, ἄδοξον δὲ 
πείϑεσϑαι" εἰ δὲ τῷ πατρί, πάλιν διὰ τί μὴ τοῖς σοφοῖς;), δεῖ οὖν, ἐὰν ἀπο- 

mais ὥσπερ ot aa λέγουσι χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι χρεῖττον ih μ υξταγειν 
ἐπὶ τοὺς πολλούς" τὸ γὰρ ἀνάπαλιν οὗτοι δοξάζουσιν: εἰ δὲ ὃ οἱ πολλοί, 

1—3 διὰ τί --- ἑπόμενον al: ἔλεγε γὰρ ὅτι τὸ ἀδιχεῖν χαλόν ἐστιν, ἐκ τοῦ τὴν φύσιν μὴ πάντα 
τὰ ζῶα ποιῆσαι ἰσχυρὰ. ὥστε μὴ δύνασθαι ἄλληλα χαταβλάπτειν χαὶ χατεσϑίειν: ἀλλὰ τὰ 
υὲν, δημιουργῆσαι τῶν ζώων ἰσχυρά: οἷον λέοντα" doxtov' ἀετὸν" ἱέραχα" τὰ δὲ, ἀνίσχυρα 

καὶ ἀσϑενῆ" ὥστε ἐχ τούτου δοχεῖ τῇ φύσει χαλὸν φαίνεσθαι τὸ ἀδιχεῖν, ἐχ τοῦ χατεσϑίειν 
-“ τὰ ἰσχυρὰ, τὰ ἀσϑενῇ ζῶα: ἁρπαχτιχὰ γὰρ ζῶα ἃ εἴπομεν: ἃ καὶ μὴ νόμω χρώμενα ἀλλὰ 

τῇ φύσει μόνη ἑπόμενα ἕχαστον αὐτῶν A 2 αὐτῶν I: αὐτὸ ἃ ὃ μόνη 1: μόνον ἃ 

ὃ εὕρημα aA: εὕρεμα | post ἀνθρώπων add. τε ἃ post ἔλεγον add. οἱ παλαιοί A 

6 ἰσχυροτέρων A βλάπτονται a ἐξέϑεντο A 8 τὸ I: om.a 9 post 
ἄρα add. τὸ μὲν χατὰ φύσιν αὐτοῖς ἤγουν A 11 τῆς om. A τὸ δὲ χατὰ νόμον 

χαὶ ὑπὸ τούτου A 12 συγχλύδων ΑΙ: συγχλήτων ἃ 15 τόπον A, bis I: 
τρόπον a 17 προτεινόμενα A 19 post αὐτῶν add. ποῦ a 19. 20 σπουδαζό- 

μενον) σπου in ras. Al 21 δοξάζειν a post δοξάξει add. ὡς εἴρηται A 23. 24 ἀπο- 
xptvacdat ὁ ἐρωτώμενος A 27 διὰ τὸ A δεῖ 1: δεῖν ad 29 ὃ om. A 
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ἄγειν ἐπὶ τὰ τῶν σοφῶν. ἔστι δὲ χαὶ τοῦτο ὅμοιον τῷ χατὰ νόμον χαὶ 
χατὰ φύσιν" ὃ μὲν γὰρ ὁ πολὺς λεὼς δοξάζει, τοῦτο τῷ νόμῳ ἔοιχεν, 
ἐπεὶ χαὶ ὃ νόμος δόξα (τῶν) πολλῶν ἐστιν" ὃ δὲ Of σοφοὶ πρεσβεύουσι, 

τοῦτο χαὶ ἣ φύσις αὐτὴ λέγει καὶ ἢ ἀλήϑεια. 

5 p.173a82 [Περὶ δὲ τοῦ ποιῆσαι ἀδολεσχεῖν. 

“4 

Στοχάζονται ot σοφισταί, ὡς εἰρήχαμεν, τοῦ ποιεῖν τὸν προσδιαλεγό- 

μενον ὡς ἀδολεσχοῦντα δοχεῖν. χαὶ δι᾿ ὧν λέγει, αὐτὸ τοῦτο διδάσχει. 

τέως γοῦν πρότερον τί ἐστι τὸ . ἀδολεσχεῖν λέγει εἰρηχέναι" χαὶ ἔφϑη 

περὶ τούτου εἰπὼν ἐν ἀρχαῖς τῆς προχειμένης πραγματείας, ὅτι ἀδολεσχῇ- 

10 σαί ἐστι τὸ πλεονάχις ταὐτὸ λέγειν. τοῦτο εἰπὼν ἐπάγει πάντες δὲ οἵ 

τοιοίδε λόγοι τοῦτο βούλονται ποιεῖν. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον τοιοῦ- 

τον, ὅτι οἱ μέλλοντες ῥηϑῆναι παρ᾽ ἐμοῦ λόγοι τούτου χάριν λέγονται, 

παριστῶντες πῶς γίνεται τὸ ἀδολεσχεῖν, χαὶ τοῦτο βούλονται ποιεῖν, τὸ 

ἀδολεσχεῖν. γίνεται δὲ τοῦτο ἐπ᾽ ἐχείνων, ὅταν ὄνομα ἣ λόγον οὐδὲν 

15 διαφέρῃ εἰπεῖν, οἷον διπλάσιον χαὶ διπλάσιον ἡμίσεος, ὅ ἐστι λόγος 
τοῦ διπλασίου: ἐπεὶ γὰρ τὸ διπλάσιον πρὸς τὸ ἥμισυ λέγεται (πρός τι γὰρ 

ὃν αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ πρὸς ἄλλο τὴν ἀναφορὰν ἔχει), χαὶ μόνον λεγόμενον 

διπλάσιον ποιεῖ συνεξαχούεσϑαι πάντως χαὶ τὸ ἡμίσεος. εἰ γοῦν ἀντὶ τοῦ 

εἰπεῖν τὸ ὄνομα, ἤτοι τὸ μέγεϑος τόδε διπλάσιον, ἐρεῖς τόδε τὸ μέγεϑος 
20 διπλάσιον ἡμίσεος, ἠδολέσχησας: ἐν οἷς γὰρ εἶπας διπλάσιον, ἐδήλωσας 

αὐτό: εἰ γὰρ ἐν τῷ διπλασίῳ τὸ ἥμισυ ἐμφαίνεται, εἰλημμένου ἐνεργείᾳ 

χαὶ τοῦ ἡμίσεος δὶς εἴληπται τὸ ἡμίσεος. εἰ τοίνυν οὕτως λέγεις ᾿ τόδε 

διπλάσιον ἡμίσεος᾽, οὐδὲν ἄλλο λέγεις GAN 7 “τόδε διπλάσιον ἡμίσεος 
ἡμίσεος" ἅπαξ μὲν γὰρ τὸ ἡμίσεος συνεμφαίνεται ἐν τῷ εἰπεῖν σε δι- 

25 πλάσιον, χαὶ ἔτι ἐν τῷ προσϑεῖναί σε ἐνεργείᾳ τὸ ἡμίσεος. πάλιν ἂν 

ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν διπλάσιον τὸ διπλάσιον ἡυΐσεος AnOdT, τρὶς 

ἔσται εἰρημένον τὸ ἡμίσεος. 

p.173>1 ΕΪσὶ δὲ πάντες οἱ τοιοῦτοι τῶν λύγων ev te τὸν 

πρός τι. 

80 Ἔχ ποίων ἣ χαὶ ἐν τίσιν οἱ ποιοῦντες τὴν ἀδολεσχίαν γίνονται λόγοι, 
νῦν προστίϑησι, χαὶ φησὶν ὅτι ἐν ἐχείνοις τῶν πρός τ' Of τοιοῦτοι τῶν 

2 μὲν om. A 6 πολὺς AI: inv. ord. a ἔοιχε TH νόμω, OMisso τοῦτο, A 
ὃ. τῶν ex Arist. addidi πολλῶν ἐστιν aA: inv. ord. I ὃ δοξάζουσι A 6 σο- 
φισταὶ ex σοφοὶ corr. I! εἰρήχαμεν aA: εἰρήχειμεν I ποῦ AI: todto a 

7 λέγειν a 9. ἐν ἀρχαῖς] c.3 p. 165616 10 ταυτὸ A Arist. 1. 6.: ταυτὰ al ot 

om. a 11 τοιοῦτοι A 13 τοῦτο Al: πῶς a 15 διαφέρει a διπλάσιον 

alterum a: διπλασίου | 18 πάντως om. A 19 τόδε I: τότε a 22 xai I: 

om. a 23. 24 ἡμίσεος ter habet I 24 συνεμφαίνετο a Ge a: om. 1 

30 τίσιν AI: τοῖσιν a 31 νῦν om. A 
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λόγων γίνονται, ἐφ᾽ ὅσων μὴ μόνον τὰ γένη πρός τι ἀποδίδοται ἄλλο 
5 ‘ ‘ 5 , ca ΄ “, / eas »] 4 3 

ἀλλὰ χαὶ αὐτά. οἷον ἣ ἐπιθυμία ἡδέος ἐστὶν ἐπιϑυμία χαὶ πρός τι 
΄ b) \ \ ¢ a / > ~ ἐν ἃ , 

ἔγεται: ἀλλὰ χαὶ [ἢ] οἷον γένος αὐτῆς ἢ opeéts πρός τι χαὶ αὐτὴ λέγεται" 
ὀρεχτοῦ γάρ τινος ὄρεξίς ἐστιν. ἀλλὰ χαὶ ἐν ἐχείνοις, ὅσων μὴ ὄντων 

ὅ πρός τι χατηγορουμένων δὲ χατὰ οὐσίας τινὸς παραλαμβάνεται ἐν τῷ 

ὁρισμῷ αὐτῶν 7, Alas ae αὐτοῖς οὐσία, χαὶ ὅλως ἐν ἐχείνοις ὧν ἕξεις 

εἰσὶν ἣ πάϑη xa αὑτὸ χατη (ορούμενα τῶν ὑποχειμένων. οἷον ἢ σιμότης 

πάϑος ἐστὶ χαϑ᾽ αὑτὸ χατηγορούμενον τῆς ῥινός, χαὶ ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ 
͵ F >] > ~ ΄ cr va 1 

παραλαμβάνεται xat τὸ ὑποχείμενον xa οὗ χατηγορεῖται, ἢ pis ὃ γὰρ 

10 αὐτὴν μὴ ἐν ῥινὶ αἰμότητα: δριξόμεγὸς οὕτω λέγει" με ἐστὶ χοίλαν- 
\ , 

σις ἐν pvt. ἠδολέσχησεν οὖν οὕτως πως ὀρισάμενος" εἰπὼν γὰρ σιμότητα 
χαὶ ῥῖνα συνέλαβε: προσϑεὶς δὲ πάλιν ἐνεργείᾳ τὸ ἐν ῥινὶ δὶς τὸ ῥὶς [ῥὶς] 
Ὑ -- ᾿ > es / > ΄ Y. \ δ. ἔλαβε. τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ ᾿ἀριϑμός ἐστι μέσον ἔχων τὸ περιττόν" 

΄ 

ἐπειδὴ γὰρ χαὶ τοῦτο πάϑος ἐστὶ τοῦ ἀριϑμοῦ χατηγορούμενον, ὁπηνίχα 
οἷ 

\ ΕἸ \ ξ΄ las a A 5 ἢ \ } ne a\ εἰλύως > Tes. Ε 15 τὸ περιττὸν ὁριζόμενος τὸ ἀριϑμὸς παραλήψουαι, δὶς εἰλήφειν αὐτόν 
περιττὸν γὰρ εἰπὼν τρόπον τινὰ χαὶ ἀριϑμὸν εἰρήχειν: προστέϑειχα δὲ χαὶ 

\ > 4 \ 3 2 σ Vv \ 5 , 

ἐνεργείᾳ τὸ ἀριϑμός, ὥστε δὶς ἔφην τὸ AUTO. 

p. 1180υ12 Φαίνονται δὲ ποιεῖν οὐ ποιοῦντες ἐνίοτε. 

Οἱ σοφισταὶ μὴ ἀληϑῶς ἐλέγχοντές τινα ἀδολεσχοῦντα | φαίνονται f. 84ν 

20 πολλάχις ποιοῦντές τινα ἀδολεσχεῖν. πῶς δὲ ποιοῦσιν, αὐτὸς τὴν αἰτίαν / ὃς 

τίϑησιν. οὐ γὰρ ἐρωτῶσι τὸν ἀποχρινόμενον εἰ οἴεται σημαίνειν τι τὸ 

διπλάσιον χαϑ᾽ αὑτὸ λεχϑὲν χωρὶς τοῦ ἡμίσεος 7 οὐδέν τι σηυαίνει" 

χαὶ τυχὸν εἰπόντος σημαίνειν τι xa? αὑτὸ λεχϑὲν τὸ διπλάσιον, 

οὐ pearson αὖϑις πότερον τὸ αὐτὸ σημαίνει, ὃ χαὶ ἐὰν οὕτως ἐρρέϑη 

25 διπλάσιον ἡμίσεος, ἢ ἕτερον. φαίνεται γοῦν ὃ σοφιστὴς ποιεῖν τινα ἀδο- 

λεσχεῖν, ὅτι οὐδέν τι τούτων ἐρωτᾷ, ἀλλ εὐϑὺς ἐπά ἄγει τὸ συμπέρασυα τὸ 
ς a τὸ διπλάσιον ἡμίσεος ἡμίσεος διπλάσιον᾽. εἰ μὲν οὖν ὃ & io ἡρηκήθη 

‘doa YE σημαντο τίς ἐστι φωνὴ τὸ διπλάσιον :, εἶτα χατέφησε χαὶ πάλιν 
ἠρωτήϑη “apa γε χωρὶς τοῦ ἡμίσεος λεγόμενον περ ol aig ἐν ἑαυτῷ 

80 χαὶ τὸ ἥμισυ; χαὶ πρὸς τοῦτο πάλιν χατέφησε, a χυρίως ἀδολεσχῶν 

ἐλέγχεται: ὡμολόγησε γὰρ ταῦτα. φαίνεται γοῦν ἐλεγχόμενος διὰ τὸ τὸ 
ὄνομα ταὐτὸν εἶναι τῷ λόγῳ χαὶ σημαίνειν τὸ αὐτό, ὅπερ γίνεται, 
εἰ μηδὲν διαφέρει, ὡς χαὶ μιχρὸν ἄνωϑεν εἴρηχεν “εἰ μη 7 pe 3 ς t po a WUE cto χξεν t 

Vv , ~ ~ , 5 ὄνομα ἢ τὸν λόγον εἰπεῖν. τὴν γοῦν τοιαύτην ἐρώτησιν οἵαν εἰρήχειμεν, 

1 post γίνονται add. καὶ ἐμφαίνονται A ἐν ὅσοις οὐ A 2 post αὐτὰ add. τὰ 

εἴδη πρός τι λέγεται" χαὶ πρὸς τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν ἀποδίδοται" pie τὴν ἀναφορὰν ἔχουσιν A 

ὃ ἀλλὰ --- λέγεται om. A ἡ delevit v ὃ δὲ om. A 7 elotv om. A 10 post 
οὕτω expunxits ὁρίζει | 11 ἠδολέσχηχεν A 12 ῥὶς alt. cei 13 τοιοῦτος a 

15 παραλήψεται --- εἴληφεν Vv αὐτόν ΑΙ: αὐτόν: om. ἃ 16 εἴρηχα A: εἴρηχεν 

19 τινας, ut videtur, I pr. 22 σημαίνει Al: σημαίνειν fort. recte a 29 περιλαμ.- 

βάνει A: παραλαμβάνει al 0 εἴρηχεν]) p. 173234 34 εἰρήχειμεν Al: εἰρήχαμεν a 
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Ὰ x , ~ ΄ , ’ τὴν apa γε χωρὶς τοῦ ἡμίσεος λεγόμενον τὸ διπλάσιον περιλαμβάνει ἐν 
ἑαυτῷ χαὶ τὸ ἥμισυ;᾽, ἐρωτώμενον οὕτως ἔδει ἀποχριϑῆναι, ὡς δυνάμει 

μέν, ὅταν τὸ διπλάσιον χωρὶς λέγηται, περιλαμβάνει χαὶ τὸ ἡμίσεος, οὐ 
Ἁ \ Ἄ..» a 4 \ “4 5 € "ἢ 5 Nn C az ¢ , / 

μὴν δὲ χαὶ ἐνεργείᾳ. χαὶ οὕτως ἀποχριϑεὶς οὐχ ἂν ἑάλω ὡς πολλάχις λέγων 

5 ταὐτά. 

p.173b17 Σολοιχισμὸς δὲ οἷον μέν ἐστιν, εἴρηται πρότερον. 

Καὶ περὶ τοῦ παρὰ τοῖς σοφισταῖς σπουδαζομένου σολοιχισμοῦ νῦν 

διδάσχει, χαὶ φησὶν ὅτι τί μέν ἐστιν ὃ σολοιχισμός, εἰρήχειν χαὶ περὶ αὐ- 

τοῦ xat ἀρχὰς εἰπὼν “᾿ σολοιχίζειν ἐστὶ τὸ ποιῆσαι τὸν ἀποχρινόμενον τῇ 
Med ͵ 5 ~ , 7) 4 \ \ ~ , Ἁ 

10 λέξει βαρβαρίζειν ἐχ τοῦ (λόγου. γίνεται δὲ χατὰ τρεῖς τρόπους. χαὶ 
πρῶτον μέν, ὅταν ἀληϑῶς τις σολοιχκίζῃ λέγων Λάχης Λάχου. δεύτερον δέ 

ἐστι μὴ ποιεῖν, φαίνεσϑαι δὲ ποιεῖν, ὡς οἵ σοφισταὶ ἐπιχειροῦσι λέγοντες 
Coe a \ \ > Pld τ: \ Χ Π ie ? Ei , cy yv dpa ὃ σὺ ONS εἶναι, ἔστι; φῇς δὲ λίϑον εἶναι΄, εἶτα ἐπάγουσιν “ἔστιν ἄρα 

λίϑον᾽. τὸ τοιοῦτον σολοιχισμὸς μὲν εἶναι δοχεῖ, χυρίως δὲ οὐχ ἔστιν" ἔδει 
\ oa >] ᾿ν X \ Cry y = ΜΕ « «κ ) 5 4 Ὧι ~ 

15 γὰρ οὕτως ἐπαγαγεῖν τοὺς σοφιστὰς “ἔστιν ἄρα λίϑον etvat’. ἐνίοτε δὲ ποιῶν 
τις σολοιχισμὸν οὐ δοχεῖ ποιεῖν, ὡς ὃ [Πρωταγόρας οὗτος γὰρ τὸν μῆνιν 
χαὶ τὸν πήληχα ἔλεγε, χαὶ ποιῶν σολοιχισμὸν οὐχ ἐνόμιζε ΄σολοιχίζειν, 

τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐφαίνετο. ὥστ᾽ ἐχείνῳ μὲν ἐφαίνετο σολοιχίζειν ὃ λέγων 
Ν ~ \ \ , - \ ~ 4 ς Ν > , 

THY Hy χαὶ THY πήληκα, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐ ὃ δὲ λέγων οὐλόμενον 

20 μῆνιν φαίνεται μὲν τοῖς ἄλλοις σολοιχίζειν, ἀλλὰ τῷ Πρωταγόρᾳ οὐ σολοιχί- 

ζειν ἐδόχει. τοὺς τρεῖς τοίνυν τούτους τρόπους, χαϑ᾽ ος σολοιχίζει τις, 
εἰπὼν φησὶ δῆλον ὅτι xav τέχνῃ τις δύναται τοῦτο ποιεῖν, τοῦτο 
διὰ τούτου λέγων, ὅτι χαὶ ἐν συλλογισμῷ τις δύναται σολοιχίζειν ἢ ἄλη- 
ϑῶς ἣ φαινομένως: τέχνην γὰρ τὸν συλλογισμὸν ὠνόμασεν ὡς ἐν τέχνῃ 

95 χαὶ μεϑόδῳ ἐσχεμμένον χαὶ μὴ ὡς ἔτυχε προαγόμενον. ὅτι δὲ χαὶ ἐν 

συλλογισμιῷ τις φαινομένως σολοιχίζειν τὸν ἀποχρινόμενον δείχνυσιν, ἐφεξῆς 
4, \ ΄ ΄, ~ / \ / ν᾿ 

διδάσχει: πολλοὶ γάρ, φησί, τῶν λόγων μὴ συλλογιζόμενοι τὸν 

χυρίως σολοιχισμὸν φαίνονται τοῦτον συλλογίζεσϑαι. 

1 χωρὶς iteratum delevit A! παραλαμβάνει a 3.4 οὐ μὴν A: ἀχμὴν al 
5 ταῦτα a 8 ὅτι --- σολοιχισμὸς in'ras. Al ἐστιν aA: om. 1 εἰρήχειν ΑἹ: 

εἴρηχεν a 9 zat” ἀρχὰς] c. ὃ p. 165020 9.10 εἰπὼν --- λόγου al: σολοιχισμὸς 
γάρ ἐστι τὸ κατὰ λέξιν βαρβαρίζειν A 10 post δὲ add. τὸ σολοιχίζειν A zai om. A 
11 τις om. A post σολοιχίζῃ add. ἤγουν βαρβαρίζη, δύναται ποιεῖν τοῦτο A λάχης 
λάχου A: λαχὴς λαχοῦ al post λάχου add. πέρσης πέρσητος A 12 to pH 

ποιοῦντα σολοιχισμὸν φαίνεσϑαι xal Soxetv ποιεῖν ὡς ἐπὶ τοῦδε A σοφισταὶ I: σοφι- 
στιχοὶ a 13. 14 λίϑον ἄρα ἐστί A 14 εἶναι δοκεῖ al: φαίνεται εἶναι A 15 γὰρ 

τοὺς σοφιστὰς τοῦτο συμπερᾶναι Α 16 6 ΑΙ: om. a τὸν aA: thy 1 post 

υἦνιν add. οὐλόμενον A 17 ἔλεγε post 16 yap collocat A χαὶ σολοιχίζων A 
18 τοῖς -- λέγων al: τοὺς δὲ πολλοὺς ἐνόμιζε σολοιχίζειν τοὺς λέγοντας A 19 τὴν 

alterum aA: τὸν 1 20 φαίνετο (sic) ἃ: ἐφαίνετο b 25 ὅτι at ὕπο 
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p. 17326 Εἰσὶ δὲ πάντες σχεδὸν of φαινόμενοι σολοιχισμοὶ 

/ ra? ‘ σ ~ \ b) Ἁ 4 Θ᾽ ἢ με \ 

Εἰπὼν ὅπως τις σολοιχίζει, νῦν χαὶ ἀπὸ ποίας αἰτίας ὁ σηλοιχισμὸς 

γίνεται λέγει, ἥτις ἐστὶ τὸ τόδε. τὸ δὲ χαὶ ὅταν ἢ πτῶσις ἕρμηνευ- 
~ ‘> ¢ ς σ ¢ ~ 

5 τικὸν τοῦ παρὰ τὸ τόδε τίϑησιν, ὡς εἰ ἔλεγεν ᾿ ἤτοι ὅταν ἢ πτῶσις 

υήἦτε ἄρρεν σημαίνει μήτε ϑήηλυ ἀλλὰ τὸ οὐδέτερον᾽. τὸ μὲν γὰρ 

οὗτος ἀρρενιχοῦ ἐστι σημαντιχόν, τὸ δὲ αὕτη ϑηλυχοῦ: τὸ GE τοῦτο 
, \ i“ \ >] fn ἃ“ > ‘ , \ 5 \ \ 

βούλεται μὲν σημαίνειν τὸ οὐδέτερον, ἀλλὰ πολλάχις χαὶ ἀρρενιχὸν χαὶ 

Drv δηλοῖ. τοῦ μὲν οὖν ἄρρενος χαὶ τοῦ ϑήλεος at πτώσεις ἅπα- 

10 σαι χαὶ ἀλλήλων διαφέρουσι χαὶ αὐταὶ ἑαυτῶν, χαὶ οὐχ ἄν τις δια τινος 
ἀπατηϑείη τῶν τοιούτων πτώσεων ὥστε νομίσαι τὴν αἰτιατιχὴν δοτιχὴν 

ἢ τὴν ἀρρενικὴν πτῶσιν ϑηλυχήν. τῶν δὲ οὐδετέρων ἔνιαι | μὲν πτώ- f. 35r 

σεις διαφέρουσι χαὶ ἑαυτῶν χαὶ τῶν ἀρρενιχῶν χαὶ ϑηλυχῶν πτώσεων, at 

δ᾽ οὔ: ὅϑεν χαί φασιν οἱ γραμματιχοὶ τῶν οὐδετέρων τὴν αὐτὴν εἶναι 
15 ὀρϑὴν χαὶ αἰτιατιχὴν χαὶ χλητικήν. οἷόν ἐστι τὸ τοῦτο: λαμβάνεται γάρ, 

ε ” gio SRN N Bh ὃ χαὶ ϑυλυχοῦ Vite LA ς \ ὀϑείαε- ὡς ἔφημεν, χαὶ ἐπὶ ἀρσενιχοῦ χαὶ ϑηλυχοῦ χαὶ αἰτιατιχῆς χαὶ εὐϑείας 

ὅϑεν χαὶ ἀπατᾶταί τις χαὶ δοχεῖ σολοιχίζειν. δοϑέντος γὰρ πολλάχις τοῦ 
~ ¢ AL is 5 ΄, ΄, ε sy Fy Par a \ ~ 

τοῦτο ὡς ἐπὶ οὐδετέρου συλλογίζονται ὡς Ext ἀρσενιχοῦ οἱ σοφισταὶ τοῦ- 
¢ ΄ὔ ΄ ΄ hae 5 , 5534 > \ > ὙΝ ΄ 

τον" δμοίως δοϑέντος πάλιν ἐπ᾽ εὐϑείας ἐπὶ αἰτιατιχὴν αὐτὸ μεταγουσι" 
20 χαὶ ὁμοίως τούτοις ἐπὶ ἄλλης πτώσεως δοϑὲν ἐπὶ ἄλλην αὐτὸ μετα- 

4 \ / ~ 7 \ \ \ ΄ \ > φέρουσι. χαὶ πόϑεν τοῦτο συμβαίνει, φησὶ διὰ τὸ τόδε χοινὸν εἶναι 
, ~ 7 \ \ Tm 4 I> e 7, ? \ rae ͵ 

πτώσεων πολλῶν᾽ σημαίνει γὰρ χαὶ τὸ ᾿ τόδε ὁ Σωχράτης᾽ χαὶ τὸ ᾿ τόδε 
΄ ? 

τὸν Σωχράτην. 

p. 173086 Δεῖ δ᾽ ἐναλλὰξ σημαίνειν, μετὰ μὲν τοῦ ἔστι τὸ 

25 οὗτος, μετὰ δὲ TOD εἶναι TO τοῦτον. 

᾿Επειδὴ ἔφησεν, ὅτι τὸ τοῦτο οὐδέτερον ὃν πολλάχις σημαίνει χαὶ 
ἀρσενιχὸν χαὶ ϑῆλυ, καὶ ὅτι χαὶ διαφόρους πτώσεις oyuatver χαὶ διὰ τοῦτο 
ἀπατητιχόν ἐστι χαὶ ποιεῖ φαίνεσϑαι πολλάχις τινὰς σολοιχίζοντας, νῦν 

παραδίδωσι μέϑοδον δι᾿ ἧς ἄν τις τὴν ἀπάτην διαδιδράσχοι, λέγων ὅτι 
Ἁ \ ἂν \ Ἀ e \ \ ~ / ~ >] / 

80 ἐπειδὴ τὸ τοῦτο χαὶ TO οὗτος χαὶ TO τοῦτον σημαίνει, δεῖ ἐνηλλαγμένως 

ποιεῖσϑαί σε παρ᾽ Exdotw τούτων τῶν δύο σημαινομένων τοῦ τοῦτο τὴν σύν- 
ϑεσιν" ἔχε γάρ μοι χαὶ τὸ ἔστι χαὶ τὸ εἶναι" χαὶ εἰ μὲν βούλει εἰπεῖν τὸ τοῦτο 

1 σχεδὸν ἃ Arist.: om. I 5 ἤτοι I: ἤγουν a 7 ἀρσενιχοῦ a αὐτὴ a 

ϑηλυχόν a 8 to I: τὸ ἃ ἀρσενικὸν a 9 ϑήλεως a 12 ἢ al: xat A 
12—14 τῶν --- δ᾽ οὔ om. A 16 χαὶ primum al: ὡς A ἀρρενιχοῦ ἃ: ἀρσενι- 
χῶν A ϑηλυχῶν χαὶ ἐπὶ A 20 αὐτὸ v: αὐτὴν al 26 εἶπεν A πολλάχις A 

ef. Arist. 629: πολλὰ al 27 ϑῆλυ χαὶ ἄρρεν A ὅτι χαὶ om. A σημαίνει 
om. A διὰ τοῦτο om. A 28 φαίνεσθαι post τινὰς collocat A 29 δια- 

διδράσχοι A: διαδιδράσχη I: διαδιδράσχει a ὅτι al: ὡς A 30 σημαίνει post τοῦτο 
collocat A 31 σε om. A τούτων τῶν δύο σημαινομένων A: τῶν δύο τούτων al 

post τοῦτο add. xat A 32 ἔχε A: ἔχει al λαβεῖν, sed post p. 108,1 eddetag A 
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> » ~ ἐπ᾿ εὐϑείας, προστίθει τὸ ἔστι χαὶ λέγε ᾿ ἔστι τοῦτο᾽ - ὅτε δὲ ὡς ἐπὶ αἰτιατι- 
χῆς τὸ τοῦτο ἐχφωνεῖς, τὸ εἶναι πάλιν ἐπίλεγε λέγων “εἶναι τοῦτο. ὁμοίως 
ἂν ΞΘ ἐξ ὸ A 2 A ~ 5 ~ \ ~ 5 , 5 ‘ , 

Ξ ποῖξι χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρρενιχῶν χαὶ ϑηλυχῶν ὀνομάτων: εἰ yap βούλει 

ἡλῶσαι διὰ τοῦ τοῦτο 7 ἀρσενικὴν ἢ ϑηλυχὴν πτῶσιν, αἰτιατιχὰς δέ, 
ΡΞ δῖαν ~ 7 ἂν ~ "5 xn ~ ~ 

5 εἰπὲ “ εἶναι τοῦτο Κορίσχον, εἶναι τοῦτο Καλλιόπην᾽,, εἰ δ᾽ εὐϑεῖαν, “ ἔστι τοῦτο 
+ > ~ ~ Koptoxoc’. xat ἐπὶ τῶν λεγομένων δὲ σχευῶν ὁμοίως ποίε!, τουτέστι 

Seats 5 τον : ΄ a  ὐ πεν τὰ τι} 2 Ὁ | 4 

τῶν οὐδετέρων (σχεύη δὲ ταῦτά one διὰ τὸ ἄψυχα εἶναι)" χαὶ ἐπὶ τούτων 
γὰρ τῶν ἣ ϑηλείας ἣ ἄρρενος ἐχόντων ὄνομα (χυρίως ἢ γὰρ οὐδέτερα 
ἐχεῖνά ἐστιν ὅσα εἰς τὸ ὁ χαὶ ν τελευτᾷ’ ὅμως χαί τινα τῶν ἀρρενιχῶν 
5 ΄ ee Jel ψχι ΡΒ δ ἘΠῚ UNG τὰ κι 3 \ \ , \ \ ~ 

10 ὀνομάτων τοῖς ἀψύχοις περιτιϑέαμεν, ὡς ἀσχὸς χαὶ πρίων χαὶ τὰ τοιαῦτα), 

χαὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων τοίνυν τότε δηλοῦται εὐϑεῖα χαὶ αἰτιατιχὴ πτῶσις, 
7 v “ > , ~ ΄ ΄ 

ὅτε τὸ ἔστι ἣ τὸ εἶναι προσϑήσομεν" ταῦτα γὰρ λεγόμενα ποιήσει πάμ- 
πολυ διαφέρειν. 

p-174a5 Καὶ τρόπον τινὰ ὅμοιός ἐστιν ὃ σολοιχισμός 

μοιός ἐστιν ὁ σολοιχισμὸς τοῖς παρὰ τὸ O2 15 Ἰρόπον τινά, φησίν, 

© 

~ ~ Sj 7, =e es σ ‘ > > , 5) FP ~ 
σχῆμα τῆς λέξεως γινομένοις ἐλ λέγχοις" ὥσπερ yap ἐν ἐκείνοις ἐπὶ τῶν 

Tey (EEE τις ἀπατᾶται, οὕτως ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν ἘΠ ρα ries συμβαίνει 
χίἕ ayer vA ) A - τινὰ σολοιχίζειν. ἐχεῖ γὰρ ὁ σοφιστὴς ἐρωτᾷ “apa οὐχ ὁμοίως τῷ σχή 

ματι τῆς λέξεως ἐχφέρεται τὸ ὁρᾶν χαὶ τὸ ἀχούειν ;᾽ " val φησιν ὃ ἀποχρινό- 
20 μενος" εἶτα συνάγει ταὐτὰ εἶναι. τοῦτο δὲ ἄτοπον" τὸ μὲν γὰρ ἐνεργείας 

σηυαντιχόν, τὸ ὃὲ πάϑους δηλωτιχόν. τέγονεν οὖν ἐν τούτοις ἐπὶ τῶν 
pA ΄ 

πραγμάτων ὃ ἔλεγχος. ἐνταῦϑα δὲ χατὰ τὰ ὀνόματα γίνεται ὃ σολοι- 

χισμός: τὸ γὰρ τόδε ἐπ᾽ εὐϑείας δοϑὲν ἐπὶ altiatixyy παρὰ τοῦ σοφιστοῦ 
μετήχϑη, χαὶ γέγονεν ὃ σολοιχισυμὸς ἐκ τοῦ ὀνόματος. ὅτι δὲ ὁ μὲν παρὰ 

τὸ σχῆμα τῆς λέξεως δοχεῖ ὅμοιος εἶναι χατά τι τῷ σολοιχισμῷ, δῆλον bo or 

ὡς ἐπὶ παραδείγματος: ἄνθρωπος γάρ, φησί, χαὶ λευχὸν καὶ 
πρᾶγμά ἐστι χαὶ Gvowa εἰ μὲν οὖν ὡς πράγματά τις αὐτὰ ἐξετάσει, 

’ > ¢ 7 A Ἁ A ~ ~ sp Vv so > ai ΄ 

ποιήσει xa? ὑπόϑεσιν τὸν παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως ἐλεγχον, εἰ δὲ ὡς 

ὀνόματα, τὸν σολοιχισμόν. οὐχ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου δὲ χαὶ τοῦ λευχοῦ 
80 ποιήσει τις χαὶ τὸν παρὰ τὴν ὁμοιοσχημ οσύνην ἔλεγχον χαὶ τὸν σολοιχισμόν, 

GX ἐφ᾽ ἑτέρων τινῶν: ταῦτα γάρ, τὸν ἄνθρωπον χαὶ τὸ λευχόν, χάριν 
παραδείγματος ἔλαβεν, ὡς εἰ ἔλεγε ᾿ τόδε χαὶ τόδε χαὶ πράγματα εἰσι χαὶ 

΄ ὀνόματα᾽. εἰ μὲν οὖν ὡς ler ά ee αὐτὰ λαμβάνει, ποιήσει τὸν παρὰ a 

΄ ar - Raed \ ΄ 

τὴν δμοιοσχημοσύνην ἔλεγχον, εἰ δὲ ὡς ὀνόματα, τὸν σολοιχισμόν. πειρα- 

τὸ ἐστὶ προστίϑει A ws om. A 2 εἶναι τοῦτο I: inv. ord. A: εἶναι τοῦτον a 

3 ποιεῖ al: τούτο ποίει, sed post dvoudtwy A ἀρσενιχῶν omisso τῶν A ὃ. 4 διὰ 

τοῦ τοῦτο βούλει δηλῶσαι 4 7 prius om. A δὲ al: οὔσας ἀμφοτέρας A 

ὅ εἶπε ἃ 6 ποιεῖ a 9 post zat prius add. τὸ A Arist. ὅμως A: ὁμοίως I: 

ὅμοιως (Sic) a ἀρσενιχῶν a 11 δηλοῦται AI: δηλοῦνται a 16 ὡς Α 11 τῶν 

om. A 19 post axovew add. χαὶ τὸ τέμνειν A 20 yap A: om. al post 

yao add. τέμνειν A 24 μετάχϑη a 25. 26 an δηλοῖ χαὶ cf. n. p. 109,21 

27 ἐξετάσει a: ἐξετάζει 1 32 post ἔλεγεν add. ἁπλῶς A 
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yy 

τέον οὖν 2% τῶν εἰρημένων πτώσεων, ἤγουν τοῦ τοῦτο, ὅπερ χαὶ 

αἰτιατικὴν καὶ εὐθεῖαν δηλοῖ πτῶσιν χαὶ ἀρσενιχὴν χαὶ ϑηλυχήν, τὸν 

σολοιχισμὸν συλλογίζεσϑαι. 

ρ. 11411). Εἴδη μὲν οὖν ταῦτα τῶν ἀγωνιστιχῶν λόγων χαὶ 

οι ΓΕ oO) Ὄ 3 a Sr =— ro) ow ὯΝ Sr = 

, ὟΝ ~ ~ , wv { \ 5» 5 ~ » I~ 

Δύο εἴδη τῶν σοφιστικῶν λόγων ἄνωϑεν χαὶ ἐξ ἀρχῆς ἀπέδωχς. 

λέγει οὖν | χαὶ πάλιν τὰ αὐτά, ὅτι εἴδη μέν εἰσι τῶν σοφισμάτων ταῦτα, f. 8ῦν 

ἔρη δὲ τοῦ μὲν ἑνὸς εἴδο οὗ παρὰ τὴν λέξιν μέρη δὲ τοῦ μὲν ἑνὸς εἴδους, τοῦ παρὰ τὴν λέξιν, 
\ \ \ a/ w~ at € Α͂ ὟΝ ~ 5 κ ~ Sp \ 

Bodov χαὶ τὰ λοιπὰ ὃ, τοῦ GE ἕτέρου εἴδους, τοῦ ἐχτὸς τῆς λέξεως, τὰ 

10 πολλάχις ἀπηριϑμημένα ἑπτὰ σοφίσματα, χαὶ τρόποι οἱ δεχατρεῖς. ἔφασαν 

δέ τινες τρόπους, οὐ χατὰ λόγον ὡς οἶμαι, χαὶ τὰ παρὰ τῶν σοφιστῶν 
(oy ἊΝ ΠΩ e - Ἢ ὃ 2 aap e λ δ Ξ εὔδης are . Τὴ ἔην πουδαζόμενα, τὸ φαίνεσϑαι ἐλέγχειν, τὸ εἰς ψεῦδος ἄγειν χαὶ παράδοξον, 

τὸ εἰς ἀδολεσχίαν χαὶ τὰ ἑξῆς. μέλλων δὲ εἰπεῖν, πῶς ὃ σοφιστὴς τάττει 

MR vy ὩΣ or Ἔ on = -ς = i) < Q i G if 

\ ¢ | ΄ \ / \ \ δ ΄ 2 ~ τὰς ἑαυτοῦ ἐρωτήσεις xat συντίϑησι, χαὶ περὶ τούτου πλατύτερον διαλαβεῖν 
15 λέγει ὅτι, ὥσπερ ἐν τοῖς διαλεγομένοις οὐ μιχρὰ συμβάλλεται τὸ προση- 

χόντως ταχϑῆναι τὰ ἐρωτήματα (χαὶ τοῦτο ἐδείξαμεν ἐν τῇ διαλεχτιχῇ 

ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπιχῶν), οὕτως ἔχει χαὶ ἐν τοῖς ἀγωνιστιχοῖς τῶν 

λόγων. ἐπεὶ γοῦν ὠφελεῖ χαὶ τὸν ἀγωνιζόμενον τὸ οὕτως ἢ οὕτως τάττε- 1 f 
σϑαι τούτου τὰς ἐρωτήσεις, ἄγε δὴ χαὶ περὶ τούτου εἴπωμεν. διάφοροι 
a7 > | eh, «Ὁ l4 δ \ ? \ \ , Ἁ , \ 20 δέ εἰσι τοῦ ἐλέγχειν τρόποι, χαὶ εἷς μὲν TO μηχύνειν τὸν λόγον: χαλεπὸν 
γὰρ xat δύσχολόν ἐστι τῷ ἀποχρινομένῳ πάντα συνορᾶν ὡς μὴ συγχε- 

Diva αὐτοῦ τὸν νοῦν χαὶ δοῦναι ὃ βούλεται ὁ ἐρωτῶν. 

p.174a18 Ets δὲ τὸ μῆχος στοιχείοις χρηστέον τοῖς προειρη- 

μένοις. 

τῷ co Καὶ ὅτι μὲν στοιχεῖον χαὶ ἀρχὰς προειρημένας τὰ ἐν τῷ ὀγδόῳ a χ PX. βου βενας τῦον τ la bates 
τῶν Τοπικῶν εἰρημένα λέγει, δῆλον. ταῦτα δὲ ἦσαν τὸ παρεμβάλλειν χαὶ 

ἐρωτᾶν μὴ μόνον τὰ αἴτια τοῦ συμπεράσματος ἀλλὰ χαὶ τὰ μὴ τοιαῦτα, 
παραβολαῖς τε χαὶ παραδείγμασι χαταποιχίλλειν τὸν λόγον. ἔτι 1 

δῆλον τοῦτο πεποίηχε διὰ τοῦ pet ὀλίγον ῥηϑησομένου τοῦ “ὅλως 

80 πάντα τὰ πρὸς τὴν χρύψιν ῥηϑέντα πρότερον χρήσιμα χαὶ πρὸς τοὺς 

1 τοῦ superscr. Al: om. al 3 συλλογίζεσθαι I Arist.: συλλογίσασϑαι A: συλλογί- 
σεσϑαι a 4 cider a 8. 9 ἀμφίβολον a: ἀμφιβολία I 9 ἐχτὴν (sic) I 
10 δεχατρεῖς I: δέχα καὶ τρεῖς ἃ 18 τάττει om. A 14 χαὶ prius om. A 17 post 

ὀγδόω add. δηλαδὴ A ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Ἰοπιχῶν] ο. 1 p. 15518 sq. ἔχειν A 
18 οὖν ἃ 21 γάρ ἐστι καὶ ὃ. A ἐρωτωμένω A ὡς scripsi ef. n. p. 97,14 

107,16: xat al: ὥστε A 21. 22 συγχεϑῆναι AI: συγχυϑῆναι a 22 αὐτοῦ 1 

et post νοῦν A: αὐτῶ ἃ 25 προηρημένας a 26 τὸ παρεμβάλλειν χτλ.] ef. Top. 

VIIL 1 p. 1571 sq. 28 χαταποιχίλλειν τὸν λόγον ante παραβολαῖς collocat A 29 μετ᾽ 
ὀλίγον] p. 174226 
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b) = δὰ ye ,2} "4 4 ~ 5 “ “ \ 5 , ἀγωνιστιχοὺς oyous’. δεύτερος τρόπος τοῦ ἐλέγχου, φησί, τὸ ἐπισπεύ- 
dew ταχείας χαὶ συντόμους ποιεῖσϑαι τὰς ἐρωτήσεις. οἱ γὰρ ἀποχρινό- 
μενοι ὑστερίζοντες χαὶ μὴ δυνάμενοι ἀχριβῶς σχοπεῖν ἀπατηϑήσονται" 

> Qi sf ΒΞ 3 ’ \ 4 5 ’ gs / et δὲ μέλλοιεν ἐφίστασϑαι χαὶ προσέχειν, ἀνόητοι νομίζονται. τρίτος 
ἘΞ κ᾿ (ok ἘΜῈ ait ~ \ - ΄ 5 ΄ Ἢ - 

τρόπος ἐλέγχου τὸ ποιεῖν τὸν ἀποχρινόμενον ὀργίζεσϑαι χαὶ ϑυμοῦσϑαι" 
‘4 ΄ 7 

ταραττόμενοι γάρ, φησίν, οἱ ἀποχρινόμενοι πάντες ἧττον δύνανται 
, Vv δι ’ , ἃ 5 (ed Vv ἣΝ ~ 

φυλάττεσθαι. ἔν τισι δὲ πάντα γράφεται" χαὶ εἰ οὕτως ἔχει, δηλοῦται 
ὅτι οὐ δύνανται ϑυμούμενοι πάντα ὁρᾶν χαὶ φυλάττεσθαι τὰ ἐρωτώμενα 

σι 

χἀντεῦϑεν πρὸς ἀπάτην ἀπάγονται. τοῦ δὲ γινώσχειν, φησίν, ὅτι πρὸς 
5 ᾿ » ~ ~ Vv ~ ~ ~ 

10 ὀργὴν ἐρωτᾷ, στοιχεῖα ἔστω σοι χαὶ σημεῖα, χαὶ τίνα ταῦτα, σαφῶς λέγει" 
5 \ 

ὥστε εἰ ταῦτα ποιεῖ, πρὸς ὀργὴν διαλέγεται. 

p. 174293 Ἔτι τὸ ἐναλλὰξ τὰ ἐρωτήματα τιϑέναι. 

\ > "Ext, φησί, πρὸς τὸ δύνασϑαι ἐλέγχειν συντελεῖ χαὶ τὸ ἐναλλὰξ τὰ 
ἐρωτήματα τιϑέναι. χαὶ εἴρηται περὶ τούτου χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 

15 ΠΙροτέρων ἀναλυτιχῶν χαὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπιχῶν. ἔστι δέ, φησί, 
πρὸς ἔλεγχον συντελοῦν χαὶ τὸ πρὸς τὸ αὐτὸ πλείους ἔχειν λόγους, 
ἤγουν συλλογισμούς: τὴν γὰρ ἡδονὴν δείξει τις ἀγαϑὸν ὁτὲ μὲν διὰ τοῦ χατὰ 

φύσιν, ὃτὲ δὲ διὰ τοῦ πάντα αὐτῆς ἐφίεσϑαι. οὐ μόνον δὲ τοῦτο συντελεῖ 
πρὸς ἔλεγχον ἀλλὰ χαὶ τὸ λόγους ἔχειν δειχνύντας χαὶ ὅτι οὕτως χαὶ 

σ > σ 5. Ὁ Ἁ > , \ = \ , \ 4 2 _ = 20 οὐχ οὕτως" οἷον ὅτι ἢ ἡδονὴ ἀγαϑόν, διὰ τοῦ χατὰ φύσιν χαὶ πάντα αὐτῆς β i ’ i 

ἐφίεσϑαι, χαὶ ὅτι οὐχ ἀγαϑόν, διὰ τοῦ “yéveots ἐστιν εἰς φύσιν αἰσϑητὴ 
χαὶ ἐμποδιστιχὴ τοῦ φρονεῖν᾿. εἰ οὖν ἔχεις πρὸς τὸ αὐτὸ πλείους λόγους 
δειχνύντας, οἷον ὅτι ἢ ἡδονὴ ἀγαϑὸν χαὶ ὅτι οὐχ ἀγαϑόν, συμβαίνει τὸν 
> Ld \ f ~ \ ΄ [4 ὯΝ \ , ἀποχρινόμενον πρὸς πλείω Toretodar τὴν φυλαχήν: ὃ ὃξ πρὸς πλείω 

61 post δεύτερος add. δὲ A φησί om. A 2 ταχείας om. A συντόμως τὰς 
ἐρωτήσεις ποιεῖσϑαι A 2.3 ἐρωτώμενοι A 3 post σχοπεῖν add. ta ἐρωτώμενα A 

4 δὲ Av: γὰρ al post προσέχειν add. ποῖα τῶν ἐρωτημάτων συμβάλλονται εἰς τὸ προ- 

χείμενον, ποῖα δὲ οὔ Α 5 τοῦ ἐλέγχου ἐστὶ τὸ A τὸν Al: om. ἃ ἐρωτώ- 

μενον A post ϑυμοῦσϑαι add. οὕτω δὲ ποιοῦσιν αὐτοὺς ὀργίζεσθαι, ἐν tw ἀποχαλεῖν 

αὐτοὺς χωριχούς A 6 φησίν om. A πάντες οἱ ἀποχρινόμενοι ὑπὸ τοῦ ϑυμοῦ 
ἧττον A 7 post φυλάττεσϑαι add. ὥστε μὴ δοῦναι ὃ βούλεται ὁ ἐρωτῶν A post δὲ 
add. τῶν ἀντιγράφων A γράφει A 7.8 νοεῖται ὡς A 8 δύνανται I: δύναται aA 
οἱ ϑυμούμενοι, sed post ἐρωτώμενα, A 13 post δύνασθαι add. xai I: om. a 14. 15 ἐν 

τῷ δευτέρῳ τῶν ΠΙροτ. ἀναλυτ.] ο. 19 p. 66233sq. 15 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπιχῶν] c. 1 
p. 150429 sq. 16. 17 ἔχειν πολλοὺς συλλογισμοὺς πρὸς τὸ Ev πρόβλημα" δείξει γάρ τις THY 
ἡδονὴν ἀγαϑὸν Α 17 post μὲν add. xat A 18 post δὲ prius add. χαὶ A αὐτῆς A: 
αὐτοῦ a: compend. I οὗ —todto al: πρὸς δὲ A 19 ἀλλὰ om. A ἔχειν 
λόγους Α χαὶ alt. om. A post οὕτως add. ἔχει A 20. 21 οἷον --- ἐφίεσϑαι 
al: ἤγουν χκατασχευαστιχοὺς χαὶ ἀνασχευαστιχούς" δείξει γάρ τις τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν δι᾿ ὧν 

εἴπομεν A 21 post ἐφίεσθαι expunxit οὐ --- ἔλεγχον 6 γ8. 18, 19 illata I ὅτι al: 

αὖϑις A ἐστὶν A: om. al: ante γέν. add. ὅτι ἐστὶ v αἰσϑητὴ a: αἰσϑητὴν A: 
compend. 1 22 χαὶ διὰ τοῦ ἐμποδιστιχόν ἐστί τοῦ A εἰ γοῦν πρὸς τὸ αὐτὸ χαὶ 

ἕν πλείους ἔχεις λόγους Α 24 ἐρωτώμενον 
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φυλαττόμενος ταράττεται. ὁμοίως χαὶ ὃ πρὸς τἀναντία (χαὶ yap χαὶ 
ν᾿ \ , / > ~ ν᾿ ὦ \ Ω7 > σῶν 

οὗτος πρὸς πλείω) ταραττόμενος ἀπατᾶται. χαὶ ὅλως τὰ λεχϑέντα ἐν τῷ 

ὀγδόῳ τῶν Τοπιχῶν, ὡς εἴρηται, χάριν χρύψεως χρήσιμα εἰσι χαὶ τοῖς 
\ 

ἀγωνιζομένοις, χαὶ μάλιστα, φησίν, εἰσὶ χρήσιμα evtadda: ἐπεὶ yap ὃ 

5 ἀγωνιζόμενος ἀπατᾶν σπεύδει, ἢ δὲ χρύψις τὴν λήϑην προσποιεῖ, ἐξ ἧς ἢ 

ἀπάτη. εὔδηλον ὡς μάλιστα χρήσιμά εἰσι τὰ περὶ χρύψεως ἐχεῖσε ἡμῖν 

παραδιδόμενα. 
+7” \ a\ ’ ΄ , / 7 , la \ ͵ σ 

Exel δὲ πολλάχις ὁ ἀποχρινόμενος ἐρωτώμενός τινα χαὶ συνιείς, ὅτι 

ταῦτα συντελοῦσι τῷ ἐρωτῶντι πρὸς χατασχευὴν οὗ βούλεται αὐτὸς 6 

10 ἐρωτῶν, οὐ δίδωσι ταῦτα ἀλλ᾽ ἀνανεύει, διδᾶ σχει χαὶ περὶ τούτου, πῶς f. 36r 

χρὴ ποιεῖσθαι τὴν ἐρώτησιν. χαὶ λέγει δεῖν [εἶναι] τότε χατὰ ἀπόφασιν 
ἐρωτᾶν: οἷον εἰ βούλοιτο λαβεῖν ὃ ἐρωτῶν ὅτι ἢ ἡδονὴ χατὰ φύσιν, μὴ 

οὕτως ἐρωτάτω ἄρά ye ἣ ἡἣδονὴ χατὰ pdow;’, ἀλλ᾿ οὕτως “apa γε οὐ 
id ~ Aas 5 Bld ΄ ΄ \ \ 4 7 \ Ἅ \ > ΄ δου δοχεῖ σοι ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ ἡδονὴ χατὰ φύσιν; χαὶ ἐπεὶ ἀνανεύει, δῆλον 
σ .] - > , γ >) σ v \ ¢ Lf e* 2 \ 5 \ \ 15 ὅτι χἀνταῦϑα ἀνανεύσας εἴποι ἂν ὅτι ov, χαὶ ῥητέον ef μὴ ἀληϑὲς τὸ 
οὐχ ἔστι χατὰ φύσιν, ἀληϑὲς ἄρα τὸ ἔστι χατὰ φύσιν᾽. ἣ χαὶ ἐξ ἴσου 
ποιητέον τὴν ἐρώτησιν, οἷον apa γε H Foovy χατὰ φύσιν ἢ οὐχ ἔστι 

χατὰ φύσιν; ἀδήλου γὰρ ὄντος τί τούτων βουλόμεϑα λαβεῖν, πολλάχις 

συμβαίνει συγχωρεῖν ὃ βουλόμεϑα, χαὶ ἧττον δυσχολαίνουσιν ot ἀπο- 
l4 \ \ 5 , Ἁ \ v > Lay 7 ΄ 5 ~ 

20 χρινόμενοι περὶ THY ἀπόχρισιν διὰ τὸ ἄδηλον εἶναι ὃ βούλεται ὃ ἐρωτῶν. 

174233 Ὅταν τε ἐπὶ τῶν μερῶν διδῷ τις τὸ χαϑ᾽ ἔχαστον 
Ρ ‘ ‘ ] 

ἐπάγοντα. 

Καὶ ὅταν, φησίν, ὃ ἐρωτῶν ἐπαγωγὴν ποιούμενος τῶν xa ἕχαστα 
ἔχῃ καὶ τὸν ἀποχρινόμενον διδόντα τὸ μερικόν, ὁπηνίχα μέλλει ἐρωτῆσαι 

25 τὸ χαϑόλου, οὐ δεῖ xat ἐρώτησιν τοῦτο προάγειν ἀλλὰ ἀποφαντιχῶς χαὶ 
ὡς δοϑὲν παρ᾽ αὐτῶν τῶν ἀποχρινομένων. χαὶ γὰρ ἐνώτε χαὶ αὐτὸ τὸ 
χαϑόλου δεδώχασι χαὶ ἀπὸ μόνης τῆς ἐπαγωγῆς χαὶ τοῦ χαϑόλου μὴ 
υνημονευϑέντος, χαὶ τοῖς ἀχροαταῖς φαίνονται δεδωχέναι, ὅτι μηδὲ μάτην 

χαὶ χωρίς τινος λόγου ἣ ἐπαγωγὴ ἐγίνετο. οἷον εἰ προχείμενόν ἐστι τὸ 
80 πάντα ἄνθρωπον xad’ ὑπόϑεσιν λογιχὸν εἶναι, λεχτέον οὕτως: 6 Σωχρά- 

1 ὁμοίως ταράττεται xat ὁ πρὸς τὰ ἐναντία φυλαττόμενος A 2 φυλαττόμενος ταράττεται 

nal ἀπατᾶται A 2.3 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Tortxdy] c. 1 p. 155b29—15745 4 yao I: 

om. a 7 παραδεδομένα v 8 ἀποχρινόμενος om. A 8. 9 συνείς τινα τῶν 

ἐρωτημάτων συντελοῦντα 9.10 αὐτὸς ὁ ἐρωτῶν om. A 11 εἶναι delevi 12 βού- 

λεται ὁ ἐρωτῶν λαβεῖν ὡς A 14 ὅτι al: ὡς A 19 συγχωρεῖ omisso συμβαίνει A 
20 εὔδηλον a 21.22 τὸ --- ἐπάγοντα om. A 23 ἕχαστα ΑΙ: ἕχαστον a 

24 τὸν ἐρωτώμενον α υεριχὸν Al: μιχρὸν ἃ μέλλει ὁ ἐρωτῶν λαβεῖν A 25 προ- 
φέρειν Α ἀποφαντιχῶς] v superser. I! 26 ἐνίοτε yap xat αὐτοὶ A χαὶ alt. 

om. a 27 xat tod al: τῶν μερικῶν" χαὶ ταῦτα tod A vy falso vult deleri coll. 

Arist. 2387 Waitz Organ. II p. X 28. 29 διὰ τὸ μάτην χαὶ χωρὶς τινὸς λόγου xat 

αἰτίας τὴν ἐπαγωγὴν γενέσϑαι A 29 εἰ πρόχειται τὸ A 30 λογικὸν εἶναι xa 
ὑπόϑεσιν A post οὕτως add. dpa ye A 6] ὦ (sic) 1 
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> v 5 , , 

τῆς οὐχ ἔστι hoytxos ἄνϑρωπος dv; 6 [Thatwy χαὶ ὃ ̓ Αλχιβιάδης; ναί φησιν 
΄ 5 , " 

ὁ ἀποχρινόμενος" εἶτα ὡς ὡμολογημένον ἐπαχτέον χωρὶς ἐρωτήσεως ὅτι 
~ " Bn 4 ~ 

πᾶς ἄρα ἄνθρωπος λογιχός ἐστιν: οὐ γὰρ ἂν πρὸς τοῦτο δυσανασχετήσῃ 
δι 55 a) ΄ ZN LS 5 \ eg \ Air δ᾽ 5) 2 \ ὁ ἀποχρινόμενος δεδωχὼς τὰ xa’ Exacta. ἐπεὶ δὲ ἐπί τινων ἐπαγωγὴν 

Γ / 5 Ὑ 5 \ 3 fad \ μι l¢ \ Χ Ἁ > 5 ποιουμένους οὐχ ἔστιν εὐχερὲς ἐρωτῆσαι xat τὸ χαϑόλου διὰ τὸ uh εἶναι 
9, ΄ 

ὠνομασμένον, λέγει πῶς χαὶ τότε ὀφείλομεν ἐπάγειν τὸ χαϑόλου, χαὶ φησίν" 
5 5 ξ΄ ’ ~ ΄ ~ 

ἐν οἷς μή ἐστιν ἕν ὄνομα τὴν ὁμοιότητα περιέχον αὐτῶν, ὡς ἐπὶ τῶν 

ἀυφοδόντων ζῴων (τούτοις γὰρ οὐχ ἔ ἕν 6 Ὶ έ ὃς τὲ μᾳ ὑων (τούτοις γὰρ οὐχ ἔστιν ἕν ὄνομα), χρηστέον πρὸς τὸ 
la 0 ; ν᾿ 

συμφέρον οὕτω λέγοντας: ἐπεὶ ἣ ale χερασφόρος οὖσα οὐχ ἀμφόδουν 
> \ Are y ἈΝ oe ~ \ ~ » led \ \ \ αὶ 10 ἐστὶ χαὶ ἢ ἔλαφος χαὶ ὃ βοῦς, χαὶ πᾶν ἄρα τοιοῦτον: διὰ γὰρ τὴν ὅμοι- 
’ ΄ 5 ΄ e ΄ , \ > , "4 

ὁτητα λανθάνει πολλάκις O τοιαύτην ποιούμενος τὴν ἐπιφοράν. ἔφησε 
~~ 

δέ τις χαὶ οὕτως TO ῥητὸν ἑρμηνεύεσϑαι χαὶ μάλιστα τῆς τοῦ ᾿Αριστοτέ- 

hous δεινότητος χαϑαπτόμενος. ἐπὶ τινῶν μὲν ἐπαγαγεῖν δυνατὸν χαὶ 
> ~ \ , 9 ) 9 , ΕΣ ἢ RS ~ 5 Vv I \ ϑον τ 

δηλῶσαι τὸ χαϑόλου δι᾿ ὀνόματος, ἐπὶ δὲ τινῶν οὐχ ἔστι δυνατὸν ὀνόματι 

15 δηλῶσαι τὸ χαϑόλου ἀλλὰ λόγῳ. τὸ γοῦν τοιοῦτον, φησί, χαϑόλου τὸ μὴ 
ed 5 Ψ > \ \ , 5 lf oe 4 ~ ς X Vv 

Ot ὀνόματος ἀλλὰ διὰ λόγου ἐπαγόμενον ἐνίοτε πῖπτον ὑπὸ ενστασιν, 

ὡς χρησιμεύει σοι τῷ ἐρωτῶντι, ἔπαγε. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸς ἐπαγεις, λέγε 
nd (el 5 \ \ σ΄ Vv 5 \ σ f ~ Vv 5 \ τοῦτο ὡς ἀληϑὲς χαὶ οὕτως ἔχον" ef δὲ ἕτερος λέγει τοῦτο, ἔπαγε αὐτὸς 

τὴν χειμένην πρὸς τοῦτο ἔνστασιν. ἀλλὰ σαφηνισϑήτω χαὶ διὰ παραδειγ- 
4 \ 4 2) 2 ig Χ 2 “4 \ emt \ Is 20 μάτων τὸ λεγόμενον. Ot ὀνόματος μὲν ἐπάγεται χαὶ δηλοῦται τὸ χαϑόλου 

ὡς ἐπὶ τοῦδε: 6 Σωχράτης δίπουν πλατυώνυχον ὧν yehaotixdv ἐστιν" 

ἀλλὰ χαὶ ὃ δεῖνα χαὶ ὃ δεῖνα: πᾶς ἄρα ἄνθρωπος δίπους πλατυώνυχος 
Ἃ , > 5 \ ? > 4 ~ 5 , > ~ bi \ ὧν γελαστιχὸς ἐστιν: ἰδοὺ Ot ὀνόματος τοῦ ἀνθρώπου ἐπῆχταί wor τὸ 

χαϑόλου. ἐπὶ δὲ τοῦδε οὐχ ἔστι δυνατὸν ὀνόματι δηλῶσαι: τὸ πρόβατον 
\ , Ἃ Ψ 5 2 ΄ ΄ ΄ Ae y 5 eee γ᾽ 

25 πεζὸν τετράπουν ὃν οὐχ ἀμφόδουν ἐστίν: ὁμοίως χαὶ ἣ ἔλαφος χαὶ ἢ αἴξ’ 

πᾶν ἄρα χερασφόρον οὐχ ἀμφόδουν: τὸ γὰρ χερασφόρον οὐχ ὄνομα ἀλλὰ 
λόγος. ἐνταῦϑα οὖν ἐξ ὁμοιότητος εἴληπται τὸ χαϑόλου: ἐπειδὴ γὰρ τόδε 
χαὶ τόδε ὅμοιά εἰσι χερασφόρα ὄντα, λοιπὸν συνῆχται χαὶ πᾶν χερασφόρον. 
ἔστιν οὖν πρὸς τοῦτο ἔνστασιν ἐπαγαγεῖν τὸν ἄγριον ὄνον, ὃς ἐν Ἰνδίᾳ λέγε- 

80 ται γίνεσϑαι χαὶ χερασφόρος εἶναι χαὶ ἀμφόδους. χρηστέον οὖν τούτῳ 
πρὸς τὸ συμφέρον" εἰ μὲν γὰρ αὐτὸς ποιῇ τὴν ἐπαγωγήν, λέγε ὡς 

1 post ὦν add. τί δὲ A post Ἀλχιβιάδης add. οὐχ εἰσὶ λογικοὶ A 2 ὅτῦ al: 
ὡς A 4 ὃ ἐρωτώμενος A post δὲ add. xat A 5 post ποιουμένους add. 

τοὺς ἐρωτῶντας A χαϑόλον a 5. 6 διὰ τὸ μὴ ὠνομασμένον εἶναι, ἤγουν διὰ τὸ 
μὴ ἐν ἑνὶ ὀνόματι δηλοῦσϑαι τὸ xabdhov ὡς τὸ ζῶον, ἀλλὰ λόγω τινὶ χαὶ ὁμοιότητι A 

7 περιέχον a et ante τὴν A: παρέχον I post αὐτῶν add. τῶν μερικῶν A 8 ἀμφω- 
δόντων A: τετραπόδων al post ὄνομα add. meptexttxoy αὐτῶν A 9. 10 ἔστιν 

ἀμφώδους A 10 post ἄρα add. to A post τοιοῦτον add. ἤγουν τὸ μὴ ἀμφώδουν, 

χερασφόρον ἐστί: τὸ γὰρ χερασφόρον οὐχ ἔστιν ἕν ὄνομα περιεχτιχὸν τῶν μὴ ἀμφωδόντων 
ἀλλὰ λόγος. λόγος δέ ἐστιν ὁ ἐχ πλειόνων λέξεων συγχείμενος A 14, 15 ὀνόματα --- 

λόγον ἃ 16 δι᾿ ὀνομάτων a post ἀλλὰ add. τὸ al: om. A 17 αὐτὸς aA: 
αὐτὰ 1 λέγε ΑΙ: λέγεται a 18 λέγοι A 19 σαφηνίσϑθω I 21 πλα- 

τυόνυχον a 22 ἄρα ἄνϑρωπος ΑΙ: inv. ord. a πλατυόνυχος a 24 δυνατὸν 
om. A 25 et 26 ἀμφώδουν A 30 ἀμφώδους A τοῦτο 1 31 ποιεῖ A 

λέγω a 
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3 re \ f > p! Ω͂ oe Rs "““- ; ἐδ mn) " ἀληϑὲς χαὶ συμφέρον" εἰ δὲ ἕτερος, ἔπαγε τὸν ἄγριον τοῦτον ὄνον χερασ- 
φόρον ὄντα χαὶ ἀμφόδοντα. τὸ δὲ λανθάνει γὰρ ἢ ὁμοιότης πολλάχις 

ὧς ΄ ’ δ ΟΣ ΒΒ ¢ Se | eee δι ΄ 5 af 

τοιοῦτόν ἐστιν" | ὁ λύγος ual ἢ ὁμοιότης ἢ λέγουσα πᾶν χερασφόρον οὐχ f.36v 

ἀμφόδουν᾽ havbdver χαϑόλου εἶναι μὴ οὖσα τοιαύτη: οὐ γὰρ πᾶν χερασ- 

φόρον οὐχ ἀμφόδουν. 

p. 114140 Πρός τε τὸ λαβεῖν τὴν πρότασιν. 

Χρήσιμόν ἐστι χαὶ συντελοῦν τῷ ἐρωτῶντι εἰς τὸ λαμβάνειν τὴν 

πρότασιν χαὶ τὸ μὴ αὐτὸ ἐχεῖνο μόνον ὃ βούλεται ἐρωτᾶν ἀλλὰ προστι- 
ϑέναι χαὶ τὸ ἐναντίον. οἷον εἰ βούλεται ὃ ἐρωτῶν τοιαύτην λαβεῖν πρό- 

τασιν, ὅτι δεῖ πάντα τῷ πατρὶ πείϑεσθϑαι, οὕτω συζεύξαντα χρὴ 

προτείνεσϑαι τὴν ἐρώτησιν. πότερον ἅπαντα δεῖ πείϑεσϑαι τοῖς 
~ an ~ 5 ~ \ , > 4 4 ~ \ a ~ 

γονεῦσιν, ἣ πάντα δεῖ ἀπειϑεῖν; xat πάλιν, εἰ δέοι λαβεῖν τὸ det 

πολλάχις πολλὰ πείϑεσϑαι τῷ πατρί (ἀπὸ χοινοῦ δὲ χαἀνταῦϑα ληπτέον 

τὸ οἷον εἰ δέοι λαβεῖν), ἐρωτητέον πότερον πολλάχις πολλὰ δεῖ 

πείϑεσϑαι τῷ πατρὶ ἣ ὀλίγα. ἐν τισὶ μὲν οὖν οὐ πρόσχειται τὸ συγ- 

χωρητέον, χαὶ ἔστι σαφὲς τὸ λεγόμενον. εἰ δὲ χαὶ τόδε ἔγχειται, οὕτως 
ληπτέον: πότερον συγχωρητέον τὸ πολλὰ πείϑεσϑαι τῷ πατρὶ 7, 

ὀλίγα; μᾶλλον γὰρ ἂν δόξειεν εἶναι τὰ πολλὰ συγχωρεῖν, εἴπερ 

ἀναγχαῖόν ἐστιν, ἣ τὰ ὀλίγα. τοῦτο εἰπὼν χαὶ τὴν αἰτίαν προστίϑησι δι᾿ 

ἣν λέγει συλλαμβάνειν ἐν τῇ τῆς προτάσεως ἐρωτήσει χαὶ τὸ ἐναντίον 

αὐτῇ φησὶ γὰρ ὅτι παρατιϑεμένων γὰρ τῶν ἐναντίων χαὶ μείζω 
χαὶ μεγάλα φαίνεται. ἴσον δέ ἐστι τοῦτο τῷ ᾿ παρ᾽ ἄλληλα γὰρ τιϑέμενα 

\ , ΄ ΄ 7 \ \ \ \ \ /, , ~ 

τὰ ἐναντία μείζω φαίνεται " τὸ yap λευχὸν παρὰ τὸ μέλαν φαινόμενον μᾶλλον 

λευχὸν φαίνεται. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων" 
υᾶλλον γὰρ πιϑανὸν φαίνεται τὸ πάντα πείϑεσϑαι τῷ πατρὶ παρατιϑεμένου 
τῇ ἐρωτήσει τοῦ ἢ πάντα ἀπειϑεῖν, ἥπερ εἰ μόνον ἠρωτήϑη τὸ πότερον 

πάντα δεῖ πείϑεσϑαι τῷ πατρί. 

p. 11408 Σφόδρα δὲ χαὶ πολλάχις ποιεῖ δοχεῖν ἐληλέγχϑαι. 

Τὸ μὲν κατάλληλον τῆς λέξεως τοιοῦτόν ἐστι’ σφόδρα δὲ χαὶ 
υάλιστα πολλάχις δοχεῖν ποιεῖ ἐληλέγχϑαι τὸ μάλιστα σοφιστι- 

χὸν συχοφάντημα τῶν ἐρωτώντων. ἔστι δὲ ὃ λέγει τοιοῦτον" μάλιστα 

1 τοῦτον om. A 2 ἀμφώδοντα A 3 ἡ alt. ΑΙ: om. a 4 ἀμφώδουν A 

7 χρήσιμόν I: χρηστέον a 9.10 ef 6 ἐρωτῶν ἐϑέλει λαβεῖν τὴν πρότασιν τὴν A 
10. 11 συζεύξαντα --- ἐρώτησιν al: δεῖ προτείνειν τὴν πρότασιν συζεύξαντα καὶ τὸ ἐναντίον" 

οἷον A 11 προτείνεσϑαι 1: προτίϑεσϑαι ἃ 11. 12 τῶ πρὶ ἢ ἅπαντα ἀπειϑεῖν A 
12 δέοι al: βούλεται A 14 post λαβεῖν add. οὕτως A δεῖ AI: om. a 15 ἔν 

τισι] velut u μὲν οὖν om. A πρόσχειται A: πρόχειται 1: πρότερον a 16 τὸ 

λεγόμενον om. A EYXELTO ἃ 20. 21 συλλαμβάνεω --- προτάσεως --- αὐτῇ A: σὺμ- 

βάλλειν --- ἐρωτήσεως --- αὐτοῦ al 20 παρὸ εἰ A 28 et 30 ἐληλέχϑαι al 

29 μὲν om. A 30 πολλάχις om. A δοχεῖν ποιεῖ scripsi (u T): doxet ποιεῖν aAl 

31 τοιοῦτόν ἐστιν ὃ Agyet A 

Comment. Arist. II 3 [Alexander] in Sophisticos elenchos. 5 
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φαντασίαν ἀποτελεῖ ἐλέγχου, ὅταν μὴ συλλογισαμένου τοῦ ἐρωτῶντος μὴ ἐν 
ἐρωτήσει τὸ τελευταῖον, ἤγουν τὸ συμπέρασμα, ἐξάγηται ἀλλ᾽ ἀποφαντι- 
χῶς ἐπάγηται: τοῦτο γάρ ἐστι τὸ συμπεραντιχῶς. ἀλλὰ διὰ τί οὐχ 

εἶπε μὴ ἐν ἐρωτήσει τὸ συμπέρασμα ἀλλὰ τὸ τελευταῖον; ἢ ὅτι συμ- 

5 πέρασμα χυρίως λέγεται τὸ συλλογιστιχῶς χαὶ χατὰ μέϑοδον συλλογιστιχὴν 

συναγόμενον. τὸ δὲ μὴ οὕτω πῶς ἂν συμπέρασμα ῥηϑείη; τὸ γὰρ λέγον 

ὅτι τὸ παρὰ τὸ ὃν οὐχ ὄν, τὸ οὐχ ὃν οὐδέν, ἕν ἄρα τὸ ὄν, τοῦτο τελευ- 
ee \ ¢ r ε or > ΄ ΄ὔ ι yd ~ τ δ 

ταῖον μὲν ρῥηϑήσεται ὡς ὕστερον ἐπαχϑέν, συμπέρασμα δὲ ov. det οὖν, 

φησί, συμπεραντιχῶς ἐπάγειν “οὐχ ἄρα πολλὰ τὸ ὄν, οὐχ ἄρα πεπερα- 
ἥν ἢ ants , \ σ ς 5 In \ ~ ~ 9 ΄ 10 σμένον τὸ ὄν᾽" φαίνεται γὰρ ὅτι ὡς ἀποδείξας χαὶ ϑαρρῶν τῇ ἀποδείξει 

οὕτως ἐπαγεις, ὅτι χαὶ ἐν τῇ χυρίως ἀποδείξει οὕτως ἐπήγετο τὸ συμ- 

πέρασμα “οὐχ ἄρα σύμμετρος ἣ διάμετρος τῇ πλευρᾷ᾽. εἰ δὲ ἐν ἐρωτήσει 
οἷς ἡ Sip {7 > ~ 2 fe σ 5 y \ nay ἐπάξεις “πότερον OD δοχεῖ σοι Ex τούτων OTL οὐχ ἔστι πολλὰ TO ὃν 

ἀλλ᾽ ἕν;᾽, δοχεῖς ὅτι μὴ ἀποδείξας μηδὲ ϑαρρῶν τῇ ἀποδείξει ἐρωτᾶς: ὃ 

15 γὰρ ἀποδεδειχὼς οὐχ ἐρωτᾷ. ἄλλως τε εἰ xat ἐρώτησιν προαχϑείη, ἐν- 
σταίη ἴσως ὃ ἀποχρινόμενος λέγων μὴ καλῶς αὐτὸν συνάξαι τὸν ἐρωτῶντα, 

χαὶ ἀπαιτήσει ὅϑεν συνῆχται. 

p.174b12 Σοφιστιχὸν δὲ χαὶ τὸ χειμένου παραδόξου. 

Σοφιστιχόν ἐστι χαὶ τὸ χειμένου παραδόξου τὸ προχείμενον 
bid ~ > ΄ X \ ΄ aM χὰ ~ ¢ , ) 20 ἀξιοῦν ἀποχρίνεσϑαι: τὸ γὰρ φαινόμενον ἀντὶ τοῦ “προχείμιενον 
εἴληπται. χαὶ πῶς τὸ προχείμενον ἀξιοῦται, ἐξηγούμενος ἐπήγαγε προ- 

χειμένου τοῦ δοχοῦντος ἐξ ἀρχῆς, δυνάμει λέγων “εἰ περιέχει ἐν 
ἑαυτῇ ἢ ἐρωτωμένη πρότασις τὸ χείμενον ἐξ ἀρχῆς, δῆλον ὅτι τὸ προ- 

,ὔ 58 ~ 5 4 ) r ἧι vw 4 > Χ X > / χείμενον ἀξιοῖ ἀποχρίνεσϑαι᾿᾽. οἷον χείμενον ἄδοξόν ἐστι τὸ τὴν ἀδιχίαν 
25 εὐδαιμονίαν εἶναι: τοῦτο οὖν of σοφισταὶ βουλόμενοι χατασχευάσαι ἐρω- 

τῶσι χαὶ ἀξιοῦσι τὸν προσδιαλεγόμενον ἀποχρίνασϑαι τὸ φαινόμενον ἄδοξον, 

χαὶ τὴν ἐρώτησιν οὕτως πως ποιοῦνται. πότερόν σοι δοχεῖ ὃ ᾿Αρχέλαος 
βασιλεὺς ὧν εὐδαίμων ἢ οὔ; εἰ γοῦν ὁμολογήσει τὸ φαινόμενον τοῖς f. 87: 

co Υ͂ \ te \ ? Mh 5 2 ros Lg \ πᾶσιν ἔνδοξον, τὸ εἶναι tov ᾿Αρχέλαον εὐδαίμονα, ἐνταῦϑα περιέχεται τὸ 

1 ποιεῖ τοῦ ἐλέγχου Α ὅταν Al: ὅτι a 2 ἤγουν aA: ἤτοι I ἐξενέγχη, sed 
post ἐρωτήσει A ὃ. 4 ἀλλὰ συμπεραντιχῶς, ἤγουν ἀποφαντικῶς. οὐχ εἶπε δὲ συμ- 
πέρασμα Α 4.5 χυρίως γὰρ συμπέρασμα, omisso ἢ ὅτι, A 6 ἐπαγόμενον, 

sed post 5 συλλογιστιχῶς A υὴ --- ῥηϑείη al: ἀσυλλογίστως ἐπαχϑὲν, οὐδὲ συμπέρασμα 

ἐρεῖ τις A λέγειν A 9 post συμπεραντικχῶς add. ἤγουν ἀποφαντιχῶς A 

τὸ Ov πολλά A 10 δοχεῖ yap ἀποδεῖξαι τοῦτο xai ὡς ϑαρρῶν A 11 ἐπάγει τοῦτο, 

ἐπεὶ χαὶ ἐν A οὕτως ἐπήγετο al: ἀποφαντιχῶς ἐπάγεται A 12 7 διάμετρος 

σύμμετρος A 13 post ἐπάξεις add. οὕτω a, ofov A ὡς οὐκ ἔστ! τὸ dv πολλὰ A 
14 δοχεῖς μὴ ἀποδεῖξαι χαὶ ὡς μὴ 15 προαχϑείη I: προσαχϑείη ἃ 16 an 
αὐτὸν 11 ἀπαρτήσει ἃ 19 τὸ alt. AI: om. a 20 προχειμένου Ὁ 22 post 
δυνάμει add. τοῦτο A 23 ἐρωτημένη (sic) a 25 οὖν ΑΙ: γοῦν a 26 ἀπο- 

χρίνασϑαι ΑἸ: ἀποχρίνεσϑαι ἃ ἄδοξον al: ἔνδοξον τοῖς πολλοῖς A 29 ἐνταῦϑα ἃ: 

ἐν ταύτη ΑΙ 
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ἐξ ἀρχῆς χείμενον ἄδοξον, τὸ τὴν ἀδιχίαν εὐδαιμονίαν εἶναι. οὕτως ἐν 
τῷ []λάτωνος [Ὀργίᾳ ὃ [Ιὥλος ποιεῖ’ 6 γὰρ [Πὥλος εἰπὼν ὅτι τὸ ἀδιχεῖν 

χαὶ τὸ φονεύειν ἀγαϑόν ἐστι, παράδοξον ὃν πάντως, χαὶ δεῖξαι τοῦτο 
βουλόμενος ἐρωτᾷ τὸν Σωχράτην “᾿Αρχέλαος ὁ [Περδίχχου 6 Μαχεδονίας 
"ἐφ δ δῶ εἰ ~ Ύ “- ὧν a ~ >) Κι sy / 

5 ἄρχων εὐδαίμων σοι δοχεῖ εἶναι 7 ἄϑλιος;᾽- οὗτος δὲ ὁ ᾿Αρχέλαος φονεύσας 

τοὺς ἑαυτοῦ συγγενεῖς χαὶ τὰ μέγιστα ἀδιχήσας [τῆς] τῶν Μαχεδόνων ἦρξεν. 

ἐν γοῦν τῇ προτάσει ταύτῃ, τῇ ᾿᾿Αρχέλαος εὐδαίμων σοι δοχεῖ εἶναι; περιέ- 
χεται ἣ ἐξ ἀρχῆς παράδοξος ϑέσις, ἣν ϑέσιν 6 ᾿Δριστοτέλης τὸ δοχοῦν 

ἐξ ἀρχῆς εἶπεν. ὅτι ὃὲ ἐν τῇ προτάσει ταύτῃ ἣ ἐξ ἀρχῆς περιέχεται 

10 ϑέσις, δῆλον: εἰ γὰρ τὸ εὐδαιμονεῖν ἀγαϑόν, ὁ δὲ ᾿Αρχέλαος ἀδιχ 
a , ¢ δ ~ Coa! / 4 ¢ Yv> \ \ +> 

εὐδαίμων, ὡς meto [[ὥλος, ὃ ᾿Αρχέλαος, ἤτοι ὃ ἄδιχος, χαὶ τὸ ἀδιχεῖν 
> 4 σ ἊΣ 5 - \ > 4 «Mee ar α > va \ Υ͂ ἀγαϑόν. ὥστε ὁ ἀξιῶν τὸν ᾿Αρχέλαον εὐδαίμονα εἰπεῖν τὸ προχείμενον 
if ~ \ \ \ at ) ἘΜ Ok ee 3 7 eS ἐ ας - \ ἀξιοῖ: τὸ γὰρ tov ἄδιχον ᾿Αρχέλαον εὐδαίμονα λέγειν ταὐτόν ἐστι τῷ τὸ 

ἀδιχεῖν ἀγαϑὸν λέγειν. δεῖ οὖν, φησί, χαὶ ἐν τούτοις οὕτως ἐρωτᾶν" 
18 πότερόν σοι εὐδαίμων δοχεῖ εἶναι ὃ ᾿Αρχέλαος 7 ἀὕλιος; χαὶ εἰ μὲν δοίη 

[4 be / ρ , \ Ἣν \ 3D ~ 3S ’ “» Ἁ 2 / 

ὃ ἀποχρινόμενος ὃ λέγων χαχὸν εἶναι τὸ ἀδιχεῖν εὐδαίμονα εἶναι tov ᾿Αρχέ- 

haov, ἐλεγχϑήσεται ὅτι οὐχ ἔστι χαχὸν ἀλλὰ ἀγαϑόν. εἰ ὃὲ μὴ δοίη μηδὲ 
, ~ > / > Vv \ AS I on 4 al \ 

φάσχει δοχεῖν εὐδαίμονα εἶναι, ἄδοξα χαὶ παράδοξα λέγειν δόξει: σχεδὸν 
\ ς / > 4 \ ) / od oe 5 \ \ i -- 

γὰρ οἱ πλείους εὐδαίμονα τὸν ᾿Αρχέλαον εἶναι ἔλεγον. εἰ δὲ μὴ συγχωρεῖ, 
σ , ~ 

20 ὅμως δὲ φάσχει δοχεῖν εὐδαίμονα, ἐλεγχοειδές. 

p.174019 Ἔτι χαϑάπερ χαὶ ἐν τοῖς ῥητοριχοῖς. 

“ὥσπερ, φησίν, οἱ ῥήτορες (ῥήτορας δὲ λέγει τοὺς ὑπέρ τινος λόγους 
ποιουμένους χαὶ βοηϑοῦντας αὐτῷ) σπουδάζουσι τοὺς ἀντιλέγοντας σφίσιν 

αὐτοῖς περί τινος δεῖξαι τἀναντία λέγοντας τοῖς ὑπὸ τῶν νόμων λεγο- 

25 ψένοις ἣ τοῖς τῆς πόλεως ἔϑεσιν, οὕτω χαὶ τοῖς ἐλέγξαι βουλομένοις 
ποιητέον χαὶ ἐπιχειρητέον δεῖξαι τὸν ἀποχρινόμενον, ὅτι τἀναντία λέγει 

τῆς χειμένης ϑέσεως ὑπ᾽ αὐτοῦ (τούτου γάρ ἐστι μηνυτιχὸν τὸ ἢ πρὸς 
τὰ OM ἑαυτοῦ λεγόμενα) ἢἣ ταναντία οἷς ὁμολογεῖ χαλῶς 

(Ely 7] πράττειν: οὖς γὰρ ὁμολογεῖ χαλῶς λέγειν, τούτοις ε 

80 τἀναντία λέγοντα, ἐλέγξουεν. δύναται τὸ ods ὁμολογεῖ χαλῶς λέγειν 

wv on o δὶς ray Φ 

[0] ἘΦ Poe 

(ἢ < 

τοιοῦτον εἶναι" εἴπερ ὃ ἀποχρινόμενος ὁμολογεῖ tov Δήνωνα (ἔστω γὰρ 
οὗτος) χαλῶς λέγειν μὴ εἶναι χίνησιν μηδὲ δύνασθαι διελϑεῖν τὸ στάδιον. 

~ \ Ὁ 4 σ 5 “ΒΒ 4 7 \ ' > \ πειρᾶσϑαι χρὴ δειχνύναι ὅτι ἐξ ὧν λέγει συμβαίνει χαὶ χίνησιν εἶναι χαὶ 
διιέναι τὸ στάδιον, ὅπερ ἐναντίον τῷ τοῦ Δήνωνός ἐστι λόγῳ, ὃν χαλῶς 

35 λέγειν εἴρηχε. χαὶ ἔτι φησὶ πειρᾶσθαι δειχνύναι τὸν ἀποχρινόμενον 

1.2 ἐν τῷ Ιλάτωνος Topyia] ὁ. 26 p. 410 Ὁ sq. 3 ἐστι A: εἶναι al δεῖξαι 

τοῦτο aA: inv. ord. 1 6 τὰ μάλιστα ἀδικήσας ἐβασίλευσεν ἐν μαχεδονία A τῆς 

delevi 8 ἥντινα A 9 post ἐξ ἀρχῆς prius add. ὠνόμασε χαὶ A 11 ἤτοι Al: 

ἤγουν a post ἄδιχος addendum videtur ἀγαϑός 17 ἐλεληχϑήσεται a 

30 λέγοντα aA: λέγοντας I 30 {δεῖ Setxvovat conicio, sed ef. p. 45,19 

88 
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τἀναντία λέγοντα τῶν δοχούντων τοιούτων, λέγων τοιούτους τοὺς ἀγα- 

ϑοὺς περὶ Exacta, οἷον ἰατρούς, οἷον ὅτι ἃ φὴς ἐναντία ἐστὶν ὧν δοχεῖ 
τοῖς ἀγαϑοῖς ἰατροῖς ἢ φρονίμοις, ἢ ὧν δοχεῖ πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις 7 

ς σοφοῖς, ὡς χαὶ ἐν τῷ [Ὁργίᾳ Σωχράτης πρὸς Καλλιχλέα ποιεῖ. ὁμοίους 
9 ~ Vv κι 929 \ Vv > la / 5 , 5 ~ αὐτοῦ ἔλεγεν, οἷον εἰ ἰατρὸς εἴη, ἀπελεγχτέον λέγοντα ἐναντία ἰατροῖς, 

μουσιχός, μουσιχοῖς, χαὶ εἰ γεωμέτρης, γεωμέτραις. 
‘ 

Le | on 

p. 174023 “ὥσπερ te ἀποχρινόμενοι πολλάχις. 

Τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστι" τὸ “ἐπίσταται τοῦτο᾽ πολλὰ σημαίνει, ἕν 

μὲν ὅτι ἐπιστήμην ἔχει τοῦτο τὸ ζῷον, οἷον 6 Σωχράτης, ἕτερον δὲ ὅτι 

10 ἐπιστήμῃ χρῆται: ἄλλο γὰρ τὸ ἔχειν ἐπιστήμην χαὶ μὴ χρῆσϑαι μηδὲ 
ἐ ; iv xat ἄλλο τὸ χρῇῆσϑαι καὶ ἐνεργεῖν. τρίτον δὲ τὸ ἐπι- 

στήμην εἶναι αὐτοῦ: τὸ γὰρ λέγειν ὅτι ἐπίσταται τοῦτο, οἷον τὸ τρίγωνον, 
“ἐπιστήμη ἐστὶν αὐτοῦ, ὅτι τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς 

ἴσας yer διότι οὖν ἔστιν ἐπιστήμη αὐτοῦ χαὶ ἔστιν shane th ore ica 

15 ἐπίστασϑαι τοῦτο, οὐχ ὅτι ἐπιστήμην ἔχει τὸ τρίγωνον. τούτου οὕτως 

ἔχοντος, ἂν ἔροιτό τις “Apa ye ἐπίσταταί τι; ναί: τί δέ, τὸ ἐπιστάμενον 

ἐπιστήμην ἔχει; ναί: ἀλλὰ μὴν τὸ τρίγωνον ἐπίσταται: ἐπιστήμην ἄρα 

ἔχει᾽, | pytéov ὅτι οὐχ ἕν τὸ “ ἐπίσταται᾽, χαὶ ὡδὲ μὲν συμβαίνει τὸ [ἐπί- ἢ. ὃν 
ράσο τοῦτο τα ἐπιστήμην, εἰ ἐπὶ τοῦ ζῴου τοῦτο ληφϑῇ, ἂν δὲ ἐπὶ 

90 τοῦ τριγώνου, οὐ συμβαίνει, 7 μᾶλλον ἂν μὲν τὸ “ἐπίσταται τοῦτο᾽ ἐπὶ 
πιστήμην ἔχειν, συμβαίνει, ἂν δὲ ἐπὶ τοῦ ἐπιστήμην εἶναι αὐτοῦ, οὐ 

συμβαίνει, χαὶ ὅτι ἐπὶ τοῦ waar all ἔχειν τὸ “ἐπίσταται todto δέδωχεν, 

λ᾿ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ en ee εἶναι αὐτοῦ. ἂν δὴ ταῦτα ὃ ἀποχρινόμενος 
λέγῃ. δεῖν φησι χαὶ τὸν ἐρωτῶντα λέγειν ὅτι οὐχ ἐπὶ τοῦ ἐπιστήμην 

αὐτοῦ τὴν ἐρώτησιν ἐποιησάμην, ἀλλ ἐπὶ τοῦ ἐπιστήμην ἔχειν, καὶ 
τοῦτο ἔλαβον. ῥητέον δὲ χαὶ οὕτως: οἱ ἀποχρινόμενοι, φησί, πολλάχις 

ἐλεγχϑέντες οὐχ ὁμολογοῦσιν ἐπὶ τῷ συμπεράσματι, ἀλλὰ διενίστανται ἐπ᾽ 

ἄλλου μὲν τὴν πρότασιν αὐτοὶ δοῦναι, ἐπ’ ἄλλου δὲ συμπερᾶναι τὸν ἐρω- 

τῶντα. ὅϑεν χαὶ ἐλεγχϑέντες ποιοῦσι διττόν, ἤγουν διαιροῦσι τὸ ὄνομα 

80 ἐχεῖνο ἐφ᾽ ᾧ ἠλέγχϑησαν χαὶ λέγουσι τόδε δοῦναι: οἷον εἰ περὶ χυνὸς 
διαλέγοιντο. Bf a ΠΣ ΤΟΣ χαύματα ποιεῖν, ἐπιχειρεῖ δ᾽ ἐλέγχειν ὃ 

ἐρωτῶν ἐπὶ τὸν χερσαῖον μεταφέρων τὸν λόγον, αὐτίχα ὃ ἀποχρινόμενος 
᾿ 

διαιρεῖ τὰ σημαινόμενα τοῦ χυνός. ὥσπερ οὖν οἱ ἀποχρινόμενοι ποιοῦσιν 
ἐλεγχϑέντες. οὕτω χαὶ τοὺς ἐρωτῶντας ποιητέον, χαὶ ὅταν ἐλέγξωσι, 

Aa Q cv el. = os < Mv 

"ὦ 

a o a “Sr 

NAL € 

a Φ ce Mv 

bo or 10) ov < R - 

1 δοχοῦντα ἃ τοιούτους λέγων Α 4 post xat add. ὁ I τῶ Al: om. a 

ἐν τῷ Lopyia] c.43 p. 488E sq. χαλλίχλον a ὁμοίως a 5 αὐτοῦ A: αὐτὸς a: 

compend. I ἀπελεχτέον a 6 εἰ prius Al: χαὶ ἃ χαὶ al: om. A 

7 ἀπολχρινόμενος a 9 dt alt. I: om. a 12 τὸ alt. I: ὅτι ἃ 14 ἐστὶν 
prius corr. ex εἶναι I 18. 19 ἐπίστασϑαι delevi 23 τοῦ a: tH I 24 λέγη I: 

λέγει a ἐπιστήμην corr. ex ἐπιστητοῦ I} 28 αὐτοὶ τὴν πρότασιν A 

30 χοινὸς 1 94 ἐλέγξωσι I: ἐλέγχωσι a 
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hextéov πρὸς τοὺς ἐνισταμένους ὅτι οὕτως εἰλήφασιν: οἷον εἰ διάλεξις εἴη 

περὶ χυνὸς χαὶ G ἀποχρινόμενος ὁμολογήσει τοῦτον χαύματα ποιεῖν, εἶτα 
24 4 7% 4 ΄ > ~ Ρ ᾿ ει τ Ἃ ( ‘ \ > ἐλέγχειν αὐτὸν μέλλει ὃ ἐρωτῶν, * # * Get ἐνίστασθαι χαὶ τὸν ἀπο 

\ 

νόμενον αὐτὸν οὕτως λαβεῖν χαὶ περὶ τοῦ χυνὸς τοῦ yepouton aa ty 

5 χαύματα ποιεῖν. 

p.174098 Δεῖ δὲ χαὶ ἀφισταμένους τοῦ λόγου τὰ λοιπὰ τῶν 

ἐπιχειρημάτων. 

Ἐπειδὴ πολλάχις οἱ ἀποχρινόμενοι εἰς τὴν τῶν ἐρωτώντων τάξιν μετα- 

πίπτουσιν (ἐρωτήσαντος γάρ τινος πρότασιν συντελοῦσαν εἰς χατασχευὴν 

10 τῆς χειμένης ϑέσεως τοῦ ἐρωτῶντος, οἱ ἀποχρινόμενοι ἀντεπιχειροῦσι 
πρὸς τὴν πρότασιν χαὶ ἐρωτῶσί τινα δι’ ὧν νομίζουσιν ἀποφαίνειν ψευδῆ 

τὴν ἠρωτημένην πρότασιν), λέγει ἀφίστασϑαι ἐρωτήσαντα τὴν πρότασιν τοῦ 
λόγου τοῦ δειχνύντος αὐτὴν ψευδῆ. ὥσπερ χαὶ ὃ Καλλιχλῇς ποιεῖ: ἐρω- 

τήσας γὰρ πρότασιν ψευδῆ χαὶ τοῦ Σωχράτους ἐπιχειρήσαντος ἐλέγξαι χαὶ 
15 δεῖξαι ψευδῇῇ ἀπέστη τοῦ λόγου κυ ak “οὐχ οἶδα τί λέγεις, Σώχρατες, 

(ἀλλ) ἄλλον τινὰ ἐρώτα᾽᾿᾽. δεῖ οὖν, φησίν, ἀφίστασϑαι τοῦ λόγου, ἄνπερ 
νοίης εὐποροῦντα τὸν ἀποχρινόμενον ἐπιχειρημάτων εἰς τὸ δεῖξαι aod chy 

πρότασιν, χαὶ ἐπιτέμνειν τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρημάτων, χαὶ ἂν προ- 

αίσϑηται τοῦτο ἐπιχειρῶν ὅτι ἀποχωρεῖς χαὶ ἀφίστασαι τοῦ λόγου, προα- 
20 γορεύειν ὡς οὐχ ἀφίσταμαι. οἷον χαὶ ὁ Καλλιχλῇς “ἐρώτα σὺ τὰ σμιχρὰ 

ταῦτα χαὶ στενά᾽᾿, μόνον οὐχὶ λέγων “tt δεῖ ἀφίστασϑαι; οὕτως εὐεξέλεγχτα 
χαὶ εὐτελῆ εἰσιν ἅ με ἐρωτᾶς᾽. ἢ τὸ λεγόμενόν ἐστιν ὅταν διὰ υαχρῶν 

~ 

τὸ προχείμενον συλλογισϑῇ τῷ μὴ δύνασϑαι διὰ βραχέων (εὐφώρατον γὰρ 
τίνεται τὸ συμβαῖνον ἐξ ὀλίγων συναγόμενον), δεῖ, φησίν, ἀφίστασϑα: τοῦ 

25 λόγου, τουτέστι τῆς μαχρολογίας, χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρημάτων 

ἐπιτέμνειν, χαὶ ἂν προαισϑόμενος τὸ συμβαῖνον ἐνίστηται ὅτι οὐχ ἔστιν ὃ 
μέλλεις συνάγειν, προαγορεύειν “od τὸ χαὶ τὸ πρὸ ὀλίγου ὡμολόγησας :". 
χαὶ ἔστι πολλὰ τοιαῦτα εὑρεῖν παρὰ τῷ []λάτωνι. χαλλίων δὲ οἷμαι ἣ 
προτέρα ἐξήγησις" τοῦτο γὰρ οὐ σοφιστιχόν, τὸ τὰ προδιομολογηϑέντα χαὶ 

80 προδειχϑέντα διαρϑροῦν, ἀλλὰ διαλεχτιχόν. χαὶ ὃ βουλόμενος ἀχριβεστέ- 
ows μαϑεῖν, πῶς ἀφίσταται χαὶ ἐπιτέμνει τὸν λόγον ὃ ἀποχρινόμενος, ava- 
Ἱνώτω τὸ πρῶτον τῶν []ολιτικῶν τοῦ [ἰλάτωνος: ἐχεῖσε γὰρ ὃ σοφιστὴς 

Θρασύμαχος λόγον ὑπέχων χαὶ γνοὺς τὸ συμβαῖνον ἀποστὰς τοῦ ἀποχρίνε- 
σϑαι συνέτεμε τὸν λόγον ἐρωτῶν. λέγει γὰρ ὁ [[ἰλάτων ἐν ἐχείνοις οὕτως" 

3 supple velut ὃ δὲ διελὼν τὸ χύων ἐνίσταται λέγων ὅτι ἐπ᾽ ἄλλου μὲν σημαινομένου αὐτὸς 

ἔδωχεν, ἐπ᾽ ἄλλου δ᾽ ἔλαβεν ὁ ἐρωτῶν 4 λαβεῖν v: λαλεῖν al 15 οὐχ οἶδα χτλ.} Gorg. 
ce. 60 p. 505C σωχράτης a: compend. 1 16 ἀλλ᾽ 6 Platone addidi ἄλλην 1 
18 χαὶ ἂν 1: χᾷν ἃ 19.20 προαγορεύειν ex Arist. scripsi cf. vs. 27: προσαγορεύειν al 

20 ἐρώτα χτλ.] Gorg. c. 51 p. 4910 21 tial: ὅτι Α οὕτως al: ἐπεὶ A 23 γὰρ al: 
elvat A 26 xat ἂν ΑΙ: xav a 27 μέλλεις Av: μέλλει al προαγορεύειν I: 
προσαγορεύειν aA 29 προδιομολογηϑέντα Al: προεξομολογηϑέντα a 32 πολιτῶν a 

ἐχεῖ A 33. 34 ἀποχρίνασϑαι a 34 ἐν ἐχείνοις] 116 p. 343A ὅντως (sic) a 
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ςς 5 at bg 3 ~ Kg ~ f ξ , "» \ ~ 5 / 

ἐπειδὴ οὖν ἐνταῦϑα ἦμεν tod λόγου, ὃ Θρασύμαχος ἀντὶ τοῦ ἀποχρίνε- 
ὃ ; Ζ a4 ἣν τ νις a δύ: \ \ Cie i. 2 4 ce ~ 

co - Ψ 5 onl ν᾿ > a fe σϑαι, εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώχρατες᾽᾽ ual τὰ ἑξῆς" εἶτα ἐπήγαγε “ταῦτα 
εἰπὼν ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι. εἰπόντων δὲ τῶν παρεστώτων “διὰ τί f. 88: 

ἀφίστασαι;᾽ χαὶ τοῦ Σωχράτους ὁμοίως ᾿ τί ἀποχωρεῖς χαὶ οὐ πείϑεις οὕτως 

ἔχειν ὃ ois; ὃ Θρασύμαχος εἶπεν “οὐχ ἀφίσταμαι᾽ " τοῦτο γὰρ δύναται τὸ 

“(εἶδ yap οἷς δὴ νῦν ἔλεγον μὴ πέπεισαι, τί ἔτι σοι ποιήσω;᾽, δυνάμει 
ἔγων πῶς ἀφίσταμαι χαὶ τὸν λόγον ἐπιτέμνω, ὃς τοιαῦτα εἶπον πιϑανὰ 

χαὶ δυνάμενα πεῖσαι τὸν μὴ καχουργοῦντα;᾽. 

or 

p. 174080 “Emtyetpytéov δὲ ἐνίοτε. 

10 Σοφιστικόν ἐστι χαὶ τὸ χαταλιπόντας περὶ tod προχειμένου ποιεῖσϑαι 
τοὺς λόγους μετάγειν αὐτοὺς χαὶ μεταφέρειν πρὸς τοῦτο πρὸς ὃ εὐπορεῖν 

ἔστιν ἐπιχειρημάτων, ὡς 6 [Πρωταγόρας ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ ποιεῖ, 

ποτὲ μὲν υύϑους τινὰς διεξιὼν, ποτὲ ὃὲ περὶ ποιημάτων τὸν λόγον ποιού- 
μενος ἐν οἷς εὐπορεῖν ἐπιχειρημάτων ἠδύνατο. ἣ οὖν τοῦτό ἐστιν ὃ λέγει; 

15 ὅτι δεῖ μετάγειν τὸν λόγον πρὸς ὃ εὐποροῦμεν ἐπιχειρημάτων, ἢ ὅτι πρὸς 

ἄλλο τοῦ χειμένου. οἷον εἰ χεῖται τὸν φιλόσοφον πολυπραγμονα εἶναι, δέδωχε 
ὃὲ τοῦτο O ἀποχρινόμενος ἐπὶ τοῦ ζητητικοῦ χαὶ ἐξεταστιχοῦ τῆς τῶν ὄντων 
φύσεως, δεῖ τὴν πολυπραγμοσύνην χαὶ τὸν πολυπράγμονα μεταλαβεῖν πρὸς 

τὸν φιλοπράγμονα οὕτως O φιλόσοφος πολυπράγμων, ὁὃ πολυπράγμων 

90 φιλοπράγμων, 6 φιλοπράγμων ἐρωτιχῶς διάχειται περὶ τὰ χρήματα, ὃ φιλό- 

σοφος ἄρα ἐρωτιχῶς ἔχει τῶν χρημάτων: ἀλλὰ τοῦτο ψεῦδος: χαὶ τὸ ἄρα 
πολυπράγμονα εἶναι ψεῦδος. ὥσπερ χαὶ ὃ Καλλιχλῇς menotyxe τοῦ γὰρ 

Σωχράτους δείξαντος ὅτι τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι αἴσχιον, 6 Καλλιχλῇς 

μετέλαβε πρὸς ἄλλο εἰπὼν “φύσει μὲν παναίσχιον τὸ ἀδιχεῖσϑαι, νόμῳ 

25 δὲ τὸ ἀδιχεῖν: ἀλλὰ μὴν τοὺς νόμους φαῦλοι χαὶ δειλοὶ ἄνϑρωποι τιϑέν- 
ται" ὃ δὲ οὗτοι τίθενται, ἐστὶ φαῦλον, οὐ μὴν ὃ ἣ φύσις" οὐχ ἄρα τὸ 
ἀδιχεῖν φαῦλον᾽. δεῖ οὖν πρὸς ἄλλο τοῦ χειμένου μεταφέρειν, ὥσπερ xat 
᾿Ισοχράτης ποιεῖ: μὴ δυνηϑεὶς yap αὐτόϑι τὴν “Ἑλένην ἐγχωμιάσαι ἐπαινεῖ 
τοὺς αὐτῆς ἐραστὰς χαὶ ἐχ τούτου συνάγει τὸν ἔπαινον εἰς αὐτήν" ἧς γὰρ 

80 of ἥρωες ἤρων, πῶς οὐ χαϑέστηχεν ἀξία. ἐπαίνων; χαὶ ὃ σοφιστὴς Λυχό- 

φρων τοὺς λυριχοὺς ἐπαινῶν ἐπὶ τὴν λύραν μετήνεγχε τὸν ἔπαινον. 7 μᾶλλον 

ἐπειδὴ ὑπό τινων ἠναγχάζετο ἐπαινέσαι τὴν λύραν, εἶτα μὴ λόγων εὐπόρει 

1 ἦμεν ex Platone scripsi: ἴμεν aAl 1.2 ἀποχρίνασϑαι a 2 ταῦτα xth.] c. 17 
p. 44D 6 εἰ ex Platone p. 345 B addidi δὴ νῦν al: viv A: νῦν δὴ Plato 

πέπεισαι A Plato: παραπεῖσαι al 8 xaxovpyovvta v: κατηγοροῦντα aAl 

11 αὐτοὺς A: αὐτὰ a: compend. 1 12 ἐπιχειρήματος A ἐν τῷ dp. διαλ.] 

ec. 11 sq.) eno 20 φιλίως ἔχει περὶ τὰ πράγματα χαὶ ἐρωτιχῶς, ὁ A 

21. 22 φιλίως ἔχει περὶ τὰ πράγματα: ἀλλὰ μὴν τοῦτο ψεῦδος: οὐκ ἄρα ὁ φιλόσοφος 

πολυπράγμων. χαὶ ὁ Καλλιχλῆς δὲ τοιοῦτόν τι πεποίηχε A 24 μετέβαλε Α 
εἰπὼν] Gorg. ο, 88 p. 488 A. B memoriter citat μὲν om. A 28 ἰσω- 
χράτης ἃ 
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πολλῶν, μιχρὸν τι ἐπαινέσας τὴν αἰσϑητὴν ταύτην λύραν ἐπὶ τὴν οὐράνιον 

ἀνηνέχϑη: ἔστι γὰρ ἐν οὐρανῷ ἄστρον τι ἐξ ἄστρων πολλῶν συγχείμενον 

λύρα ὀνομαζόμενον, εἰς ἣν πολλοὺς χαλοὺς χαὶ ἀγαϑοὺς λόγους ἐξεῦρεν. 

p. 174083 Πρὸς δὲ τοὺς ἀπαιτοῦντας πρός τι ἐπιχειρεῖν, ἐπειδὴ 

5 δοχεῖ. 

) \ ΄ 5 , ‘ 4 »} - oe, ~ 
Ἐπειδὴ πολλάχις of ἀποχρινόμενοι τὰς προτεινομένας αὐτοῖς ὑπὸ τῶν 

ἐρωτώντων προτάσεις οὔτε παντελῶς ἀπαρνοῦνται οὔτε διδόασιν, ἀξιοῦσι 

δὲ τοὺς προτείνοντας δειχνύναι χαὶ δίκαιον δοχεῖ τοῖς ἀχροαταῖς τὴν αἰτίαν 

λέγειν, διὰ τί ἐστι τοιαύτη, ὡς αὐτοὶ ἤροντο, χαὶ οὐ τοὐναντίον. οἷον διὰ 
10 τί χινεῖται ἣ ψυχή. ἀλλ᾽ οὐ μᾶλλον ἀχίνητός ἐστιν, ἐπειδὴ οὖν ἀξιοῦσιν 

οἱ ἀποχρινόμενοι τοὺς ἐρωτῶντας συνιστᾶν τὰς ἐρωτωμένας ὑπ᾽ αὐτῶν 
, / Ἁ ῸΔῸὋ“ ~ Ὑ 5 \ \ [4 Ἁ A e 7, 4 

προτάσεις, λέγει μὴ δεῖν ἄγειν ἐπὶ τὸ χαϑόλου τὸν ἔλεγχον: εὑρήσει yap 

ἔνστασιν ἐπὶ τούτῳ. οἷον εἰ ἤρετό τις “οὐ δοχεῖ σοι τοῦ ὑγιεινοῦ χαὶ τοῦ 

νοσώδους τὴν αὐτὴν εἶναι ἐπιστήμην;", 6 δὲ ἀποχρινόμενος ἔφησεν οὔ χαὶ 
15 ἀπαιτεῖ τὸν ἐρωτήσαντα τὴν πρότασιν δεῖξαι τοῦτο, ἐνδέχεται, φησί, τὸν 

ἐρωτῶντα δεῖξαι τὴν πρότασιν ἀξιούμενον μὴ οὕτως εἰπεῖν: ἡρμοσμένου 
\ > 4 £ Din S > l4 Luo DE #e \ , ξ΄ ‘ , 

χαὶ ἀναρμόστου ἢ αὐτὴ ἐπιστήμη χαὶ ὀξέος χαὶ βαρέος". ἢ μουσιχὴ γάρ 
Ἂ \ \ “ \ 5 ’, id > \ 7 > \ \ / 

ἀλλὰ χαὶ περιττοῦ χαὶ ἀρτίου: 7% ἀριϑμητιχὴ γάρ’ ἀλλὰ χαὶ συμμέτρου 
\ 5 7 Ξ ΄ A , J , Vv ~ Ὁ sf ΄ “ \ 

χαὶ ἀσυμμέτρου: ἣ γεωμετριχὴ γάρ' πάντων apa τῶν ἐναντίων 7 αὐτὴ 
90 ἐπιστήυη, ὥστε χαὶ τοῦ ὑγιεινοῦ χαὶ τοῦ νοσώδους: + ἐνστάσεως γὰρ πρὸς 

τὸ χαϑόλου λέγων ὅτι γνωστοῦ χαὶ ἀγνώστου ὄντων ἐναντίων οὐχ ἔστιν ἣ 
αὐτὴ ἐπιστήμη, ὥστε οὐ πάντων τῶν ἐναντίων ἢ αὐτὴ ἐπιστήμη εἰ dé 

» Ἁ ¢ ων ¢ “Ὁ \ PS / \ ’ σ ἢ 

UN] πάντων, οὐδὲ ὑγιεινοῦ χαὶ νοσώδους: τί γὰρ χωλύει, ὥσπερ οὐχ ἔστι 
s 

> 

ἡνωστοῦ χαὶ ἀγνώστου ἢ αὐτή, οὕτως μηδὲ ὑγιεινοῦ zat νοσώδους εἶναι 

25 τὴν αὐτήν; δεῖ οὖν μὴ περὶ τὸ χαϑόλου ἀλλὰ περὶ τὰ xa ἕχαστα f. 88ν 

διατρίβειν λέγοντα, εἰ μὴ τοῦ ὑγιεινοῦ χαὶ νοσώδους ἢ αὐτὴ ἐπιστήμη. 

οὐδὲ ἀρτίου χαὶ περιττοῦ ἢ αὐτὴ ἔσται. ἀλλὰ μὴν ἀρτίου ual περιττοῦ ἣ 
αὐτή" χαὶ ὑγιξινοῦ χαὶ νοσώδους 7 αὐτὴ ἔσται χαὶ οὐχ ἣ αὐτὴ χατὰ σέ: 

συναληϑεύσει ἄρα ἣ ἀντίφασις, χαὶ ὃ ἔφησας μὴ εἶναι, τοῦτο χαὶ ἔσται 
80 χαὶ οὐχ ἔσται. ἣ μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη. ἣ δὲ λέξις 7 

λεχϑέντων δ᾽ ἐνίων εὐφυλαχτότερον τὸ χαϑόλου συμβαῖνον ἐν 

τοῖς ἐλέγχοις πάνυ ἀσαφής, χαϑὸ τὸν δὲ σύνδεσμον ἐχ περιττοῦ συμ- 
o βαίνει χεῖσϑαι xat διὰ τὸ ἐλλείπειν τινά. ἣν δ᾽ ἂν σαφής, εἰ οὕτως εἶχ 

λεχϑέντων δὲ ἐνίων εὐφυλαχτότερον τοῦ τὸ χαϑόλου συμβαῖνον 

8 προτείνοντας ἃ: προτείναντας I 12 εὑρήσει I: εὑρίσχει a 17 xai alt. A: 

om. al yao] y ex v corr. 1 18 ἀλλὰ alterum om. A 19 yew- 

μετρία A 20 ἐνσταίη, qui variat in reliquis, A cf. Paraphr. p. 41,3: ἐνστήσεται 
fort. recte v 23 χωλύοι a 24 post αὐτή expunxit ἐπιστήμη, εἰ δὲ 6 
vs. 22 illata I οὕτως χαὶ --- μὴ εἶναι (29) A 25 περὶ prius scripsi: πρὸς al 

ef. p. 120,30 n. 29 συναληϑεύει A ἔφησας A: ἔφησε al 30 ἡ tertium 
om. A 32— p. 120,1 πάνυ --- ἐλέγχοις om. A 33 σαφὴς a: σαφὲς | 34 δὲ 

ex δ᾽ corr. 1} ἀφυλαχτότερον 1 



120 [ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist.15.16 p.174>33.58. 17522) 

5 ~ 5 7 

ἐν τοῖς He ὃ λέγειν τὴν Gy ee eRe χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον 
/ 

oe Ws y 
5 

oad 

ὭΣ 
= a Φ < bd o 

ew 
jn) a g 5 οἷον ἥρυοσωέ νου χαὶ ἀναρμόστου χαὶ aap 

χαὶ ἀρτίου 7 an TLOTH UN, τούτων λεχϑέντων ΕὐΦΟλΘΆΕΕΞΕΝΙ ἐστι χαὶ 

ἀσφαλέστερον εἰς τὸ ἐλέγξαι τὸν trope (τὸ γὰρ ἐν tots ΠΛΕΣΧΕ 

5 ἀντὶ τοῦ “ὅτε ἐλέγξαι βουλόμεϑα᾽) τὸ εἰπεῖν “ ἀλλὰ μὴν τούτων οὕτως ἐχόν- 

των ὑγιεινοῦ χαὶ νοσώδους ἣ αὐτὴ ἐπιστήμη ἔσται: ἔστι δὲ χατὰ σὲ χαὶ 

οὐχ ἣ αὐτή" συναληϑεύσει ἄρα ἣ ἀντίφασις᾽. εὐφυλαχτότερον οὖν τὸ λέγειν 
ὅτι συναληϑεύσει ἢ ἀντίφασις τοῦ λέγειν τὸ χαϑόλου συμβαῖνον, ἤτοι 
τοῦ λέγειν ὅτι συμβαίνει τούτων χειμένων τὸ χαϑόλου: ἔστι ὃὲ τὸ χαϑόλου 

XN 

10 τὸ πάντων τῶν ἐναντίων τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην εἶναι ἢ οὐχὶ τὴν αὐτήν. 

p. 1740388 Οὐ δεῖ δὲ τὸ συμπέρασμα. 

Ἐξ ὧν μὲν οὖν αἱ ἐρωτήσεις, χαὶ πῶς ἐρωτητέον ἐν ταῖς ἀγωνιστι- 
χαῖς διατριβαῖς, εἴρηται. χαὶ ἄμφω ἃ νῦν λέγει χαὶ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν 

15 ἐπί τινων τὸ συμπέρασμα προτατιχῶς προάγειν, τουτέστι χατ᾽ ἐρώ- 
τησιν, ἀλλὰ οἱονεὶ συμπεραντιχόν. τὸ δὲ ἔνια δ᾽ οὐχ ἐρωτητέον τινὲς 
υὲν ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων λέγουσιν, ὡς οὐ δεῖ τὰ συμπεράσματα ἐρωτη- 

ματικχῶς προάγεσϑαι. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς μᾶλλον ἔχει, ὡς διὰ τὰς προτάσεις 

εἴρηται" τινὰς γὰρ τῶν προτάσεων οὐ δεῖ ἐρωτᾶν ἀλλὰ λαμβάνειν ὡς ὃμο- 

20 λογουμένας. 

= \ \ > ΄ \ ~ \ [4 \ 7 \ \ a2 Περὶ δὲ ἀποχρίσεως xat πῶς χρὴ λύειν χαὶ τί xat πρὸς 
τίνα χρῆσιν. 

"Hoy μὲν φϑάσαντες εἴπομεν ὅτι at ἐρωτήσεις at σοφιστιχαὶ ἐχ τῶν 
> 

δεχατριῶν τρόπων γίνονται, ἔτι τε χαὶ πῶς ἐν ταῖς διατριβαῖς ταῖς σοφι- 
Ἁ ~ 5 ’ -Ὁ Ἁ 5 ’, σ 5 id A ~ ~ 

στιχαῖς ἐρωτητέον. νῦν δὲ hextéov ὅπως χρὴ ἀποχρίνεσϑαι, χαὶ πῶς det τῷ or 

\ ΄ ΄ κι ys ΄ > \ ε , \ τὰ σοφίσματα λύειν, χαὶ τί λυτέον. ef γὰρ © προτεινόμενος συλλογισμὸς 
χαὶ τὰς δύο προτάσεις ἔχει. ψευδεῖς, ποίαν λυτέον; εἰ γὰρ τὴν ἥττονα, 

\ μ᾿ 35. ἃ ΣΡ ας ς 5 δ᾽ “Ἢ ΄ x 4m Y Δνὰ 

Sag OBE Mt eo πρότερον. GAN 7 πάντως THY μείζονα. ἔτι τε 

χαὶ πρὸς τί χρήσιμοί εἰσιν of σοφιστιχοὶ λόγοι. φησὶν οὖν πρῶτον περὶ 

80 αὐτῶν τούτων, πρὸς ἃ χρήσιμός ἐστιν ἣ τῶν ἐλέγχων. τῶν σοφιστιχῶν 
παράδοσις. τρία δὲ εἶναι ταῦτα λέγει, πρὸς τὴν ϑεολογίαν χαὶ χαϑόλου 

φιλοσοφίαν, πρὸς τὰς χαϑ᾽ ἑαυτὸν ζητήσεις χαὶ πρὸς δόξαν. χαὶ aes 
usy φιλοσοφίαν ΧΕ ΡΟΣ εἰσι διὰ ταῦτα" era γάρ, ΡΥ εἴπομεν ὅτι ot 

σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰσι γινόμενοι ἀπὸ τῶν παρὰ τὴν 

35 λέξιν, τουτέστι λέξεων χαὶ ὀνομάτ ων, ἐᾶν τις εἰδείη τούτους ὅπως γίνονται 

1. 2 τοιοῦτον τὸ λεγόμενον Α 2 xat alt. om. A 6 ἔστι A: ἔσται al 7 ovyt 
αὐτή a 8 συναληϑεύει A ἤγουν a 13 χαὶ alt. om. A ἐν τοῖς προλαβ.] 
b 8—11 15 προτατιχῶς a Arist.: προταχτιχῶς AI (Ciu) 16 post ἀλλὰ add. 
χαὶ ἃ 30 πρὸς scripsi: περὶ ΔΑΙ cf. p. 119,25 n, 91 xat om, A 92 ἑαυτὸν 

Arist.: ἑαυτὴν ἃ: ἑαυτοὺς A: compend. | 
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1 » ~ 4 5 / 4 Git | ~ , 

χαὶ ἄρχηται ϑεολογεῖν, οὐχ ἄν ἀπατηϑείη ποτέ, διότι ἐχεῖσε πράγματα 
μέν εἰσι μὴ ὁρώμενα μήτε αἰσϑήσει ὑποπίπτοντα, λόγοι ὃὲ μόνοι χαὶ ὀνό- 

ματα" ἃ εἰδώς τις πῶς ἀπατηϑήσεται περὶ ϑεολογίας μετά τινος διαλεγό- 
Ὁ ᾽ 7 ~ ~ ΄ 

ψενος; τὸ GE ἄμεινον ἔχειν ποιοῦσι τοῦτο σημαίνει" of σοφιστιχοὶ 
v [4 ΄ 2 \ Ἁ ‘ / » ey ~ ‘pe 

ἔλεγχοι, φησίν, ὡς ETL TO TOAD yer pret ἀπὸ τῶν λέξεων ποιοῦσι 

τὸν μετά τινος ὑβολογοῦντα: ἀυξινόνως ἔχειν πρὸς τὸ ποσαχῶς ἕἔχαστον 

λέγεται, ἔτι δὲ χαὶ εἰδέναι ποῖα ὁμοίως ἐπί τε τῶν πραγμάτων 

ἔχουσι χαὶ τῶν ὀνομάτων, χαὶ ποῖα ἑτέρως" οἷον ἑτέρως τῷ πραγ- 

ματι ἔχουσι τὸ ὁρᾶν χαὶ τὸ τύπτειν, δμοίως δὲ τῷ ὀνόματι: ἐνεργητιχὰ 

1 

yap ἄμφω. δεύτερον δέ εἰσι χρήσιμοι πρὸς φιλοσοφίαν, χαὶ ὅταν | wy f. 39: 

ϑεολογῇ τις μετά τινος ἀλλὰ χαϑ’ ἑαυτὸν ζητῇ τι. τρίτον δὲ χαὶ τὸ 

λοιπὸν ἔτι χρησιμεύουσι πρὸς δόξαν. ἐπάγει ὃὲ τίς ἢ δόξα, ἤγουν τὸ 
δοχεῖν περὶ πάντα γεγυμν άσϑαι" εἰ γάρ τις τοὺς σοφιστιχοὺς λόγους 
εἰδείη, πάντως ἂν χαὶ ἐν οἷς ὅλως μὴ οἶδεν ἐπιχειρήσῃ λέγειν, χαὶ ἄλλων 

διαλεγομένων αὐτὸς μέμψεταί τινα τῶν λέξεων ὁρμώμενος ἀπὸ τῶν σοφι- 

σμάτων χαὶ γεγυμνασμένος ἐν τούτοις. χαὶ οὐ μόνον μέμψεται τὸν χαχῶς 

διαλεγόμενον, ἀλλὰ χαὶ τὴν αἰτίαν εἴποι τῆς ne udews* TO γὰρ μετά τινος 

διαλεγόμενον χαὶ χοινωνοῦντα λόγων ψέγειν μὲν τοὺς λόγους, uy 
Ἂ» ἐμφανίζειν δὲ δι’ ἣν αἰτίαν ψέγει, ὑποψίαν δίδωσι γνώμης φιλονείχου 

χαὶ μηδὲν εἰδυίας. 

p.175217 ᾿Αποχρινομένοις δὲ πῶς ἀπαντητέον. 

Φανερόν, φησίν, ἐστὶν ἐξ ὧν εἰρήκαμεν ἜΡΕτθρα ον χαὶ διείλομεν τὰ 
δεχατρία σοφίσματα, πῶς δεῖ ἀπαντᾶν πρὸς τοὺς ἐ erate εἰ γὰρ εἴπο- 

μεν ἱχανῶς, ὅπως γίνονται ταῦτα χαὶ διὰ ποίαν αἰτίαν, χαὶ διείλομεν 
\ \ ὶ τὰς ἐν τῷ πυνϑάνεσϑαι πλεονεξίας (πλεονεξία γὰρ ὄντως ἐστ 

δυιύνυμα ἀναγχάζειν τὸν ἀποχρινόμενον ὁμολογῆσαι), φανερὸν χαὶ ὅπως δεῖ 
| 7 

αἀποχρίνεσϑαι. 

p. 175220 Οὐ ταὐτὸ δ᾽ ἐστὶ λαβόντα τε τὸν λόγον ἰδεῖν. 

‘ 

Νῦν διδάσχει cole st sc ἐμποιεῖν τὰ γυμνάσια χαὶ τὸ a 

ἑτέρους διαλέγεσϑαι" χαὶ γὰρ οὐ ταὐτὸν εἶναι τὸ xa? ἑαυτόν τινα Ἢ hide 

λόγον σχοπεῖν χαὶ λύειν τὴν τούτου μοχϑηρίαν χαὶ τὸ ἀπαντᾶν δύ 
3 2 / ae \ \ \ τον δ ἣν κα 

σϑαι ταχέως ἐρωτώμενον. xa ἑαυτὸν μὲν γὰρ ἀνέτως χαὶ ὡς ἀρ ον; 

ἐπιχειρεῖ τις ἡνίχα δὲ ἐρωτᾶται, πολλῆς χρεία τῆς προσοχῆς" πολλάχις i ’ i i a) 

7 te om. A (u) 9 post δὲ add. xai aA 10 χρήσιμοι ἃ: χρήσιμα 1 11 ϑεο- 
λογῆ --- ζητῇ ΑἹ: ϑεολογεῖ --- ζητεῖ ἃ 18 πάντα [Arist.: παντὸς a 14 ἐπιχειρήση I: 

ἐπιχειρήσει A: ἐπιχειοῆται a 17 fort. αἰτίαν (ἂν) εἴπη A τίνων A 

18 

19 

λόγων A Arist.: λόγου 1. (corr. C): λόγον a post λόγων add. ἤγουν διαλέξεως A 

δίδωσι A Arist.: d€dwxe al φιλονείχου aA: φιλονίχου 1 24 γίνονται 1: 

γίνεται ἃ 28 ταυτὸν a(A T) 
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yap, ἃ οὐχ ἂν συγχωρήσειέ τις ἁπλῶς ἐ et ῦτα δίδωσι διὰ tod γάρ, γχωρήσειξέ τις ἁπλῶς ἐρωτηϑείς, ταῦτα δίδωσι διὰ “τοῦ 
τρόπου τῆς ἐρωτήσεως. ὥστε τρόπον τινὰ ἀγνοοῦντα ποιεῖ τὸν ἀποχρινόμε- 

, > ~ ~ ~ 

νον ἣ Todds ἐρώτησις" ὃ γὰρ ἴσμεν, ὅταν μετατεϑῇ καὶ τοιῶσδε ἐρωτηϑῇ:. 
ἀγνοοῦμεν. οἷον γινώσχοντες ὅτι οὐδεὶς τύπτει τοῖς ὀφθαλμοῖς (τίς γὰρ 

5 τῷ ὀφθαλμῷ δύναται τύψαι τινά:), τοῦτο ἂν ἀγνοήσωμεν ἐχ τῆς τοιαύτης 

ἐρωτήσεως χαὶ συγχωρήσομεν ὅτι τύπτεταί τις τῷ ὀφθαλμῷ ἀλλ᾽ οὐ τῇ 

ῥάβδῳ ἢ τῇ μάστιγι" οἷον ‘ap’ ᾧ εἶδες σὺ τοῦτον τυπτόμενον, τούτῳ ἐτύ- 
τις ΣΦ 5 Le κα σ΄ 5 , 2 ΄ / ἋἋ » b} 

TTETO οὗτος" εἰ οὖν οὕτως ἐρωτηϑείη ὃ λόγος, συλλογισϑείη ἂν 6 ἀποχρι- 

γόμενος χαὶ φησὶν ὅτι ναί: τούτου δοϑέντος εἰ ἐπάξομεν “ἀλλὰ μὴν εἶδες 
~ ~ ~ Γ >) ig wv ~ 

10 τοῦτον τῷ ὀφθαλμῷ τυπτόμενον᾽, συναχϑήσεται τὸ ᾿ἐτύπτετο ἄρα τῷ 
ὀφϑαλμῷ᾽. ὃ γοῦν 76 ἐρωτά δι᾿ ἄλλ ὲ 6 ὀφϑαλμῷ᾽. γοῦν Ὥδειμεν, ἐρωτώμενοι δι᾿ ἄλλου τινὸς τρόπου Tap’ ὃν 

οἴδαμεν ἀγνοοῦμεν διὰ τὸ ἀγύμναστοι εἶναι. ἔτι δ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

ἐεχνῶν τὸ γεγυμνάσϑαι λίαν ὠφέλιμον, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν 

λόγων. ὥστε πολλάχις οἴδαμεν μὲν τὸ ἐρωτώμενον, ἀγύμναστοι δ᾽ ὄντες 
15 χαὶ μὴ δυνάμενοι τάχιον ἀποχρίνεσϑαι ἐρχόμεϑα ὕστεροι τῶν ἀποχρίσεων, 

σχοποῦντες βράδιον χαὶ ὑπὸ τῶν συντόμους τὰς ἐρωτήσεις ποιουμένων 
παρατρεπόμενοι. 

ρ. 116126 Συμβαίνει δέ ποτε, χαϑάπερ ἐν τοῖς διαγράμμασιν. 

1. ἣν χω 5 aa, \ , ~ p] ΄ sy ba 4 

Ett περὶ tod αὐτοῦ τὸν λόγον ποιεῖται ἐπαιτιώμενος τὸ ἀγύμναστον, 

20 χαὶ φησὶν ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων εὑρόντες τὰς τοῦ ϑεωρήματος 
δειχτιχὰς προτάσεις συνϑεῖναι χαὶ εἰς σχῆμα ἀναγαγεῖν ἀδυνατοῦμεν 

διὰ τὸ δυσϑεώρητον εἶναι ποία τῶν προτάσεών ἐστι μείζων χαὶ ποία 
ἐλάττων, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀσύμμετρον εἶναι τὴν πλευρὰν τῇ διαμέτρῳ χαὶ 

ἐπ᾿ ἄλλων πολλῶν συμπίπτει, ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτως χαὶ ἐν τοῖς 
> ’ : ᾿Ξ ἃ \ \ , [4 Ἂν i Ξ ~ “4 5 

25 ἐλέγχοις: διὰ γὰρ τὸ συμβαίνειν πλείονας ἁμαρτίας εἶναι τοῦ λόγου ἀδυ- 

νατοῦμεν συνιδεῖν, ποία ἐστὶ xa}? ἣν ὁ ἔλεγχος γίνεται. χείσϑω γὰρ τὸν 

Σωχράτην μήτε χαϑῆσϑαι μήτε γράφειν, χαὶ λεγέτω τις ὅτι ὁ Σωχράτης 
χάϑηται, ὃ χαϑήμενος γράφει, ὁ Σωχράτης ἄρα γράφει: τοῦτο δὲ ψεῦδος" 

εἰ οὖν τις τὸ ψεῦδος συναχϑῆναι λέγει διὰ τὸ τὸν Σωχράτην χαϑῆσθϑαι, 

2 τρόπον yap, omisso ὥστε, A 2.3 ἐρωτώμενον A 4 ὅτι al: wo A 
5 ἀγνοήσωμεν Al: ἀγνοήσομεν a τοιᾶσδε A 6 συγχωρήσωμεν ὡς A 7. ὃ οὗτος 

ἐτύπτετο Α 8 οὕτως ex οὗτος corr. A: οὕτω a 8. 9 ὁ λόγος ἐρωτηϑῆ, συγχωρήσει 

ὁ ἀποχρινόμενος τοῦτο, εἰπὼν vat A 8 fort. σοφισϑείη sive συναρπασϑείη οἵ. p. 84,28 

9 φήσει fort. recte v post vat add. xat A τούτου δοϑέντος Av: τούτων δοϑέν- 

των al 10 τὸ om. A ἐτύπτετο v, ante 11 ὃ A: ἔτυπτεν al 10. 11 τῶ 

ὀφθαλμῷ ἄρα A 11 ἤδειμεν 1: εἴδομεν a: γινώσχομεν A ἐρωτώμενοι om. A 

11.12 παρ᾽ ὃν οἴδαμεν al: ἐρωτήσεως τοῦτο ἐρωτηϑέντες A 12 τὸ. I: τοῦ ἢ 
13.14 οὕτως --- πολλάκις al: χἂν γὰρ γραμματικὸς 7) χἂν ἰατρὸς χαὶ γυμνάζηται, ἐπιστημονιχώ- 

Tepos γίνεται κατὰ τὴν τέχνην" κἂν δρομεὺς 7) καὶ καϑεχάστην ἑαυτὸν γυμνάζη πρὸς τὸ τρέχειν, 

ταχινώτερος γίνεται: ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων, ἤγουν τῶν διαλέξεων, οὕτως ἔχει" πολλάκις 

γὰρ A 14 μὲν om. A 15 post χαὶ add. διὰ τοῦτο A ἀποχρίνασϑαι A 10 σχο- 

ποῦντες --- ποιουμένων al: διὰ τὸ δέεσϑαι σχέψεως" χαὶ ἐντεῦϑεν ἡττώμεϑα ὑπὸ τῶν συντόμως 

ποιουμένων τὰς ἐρωτήσεις A 17 παρατρεπόμενον | 23 τοῦ τὸ σύμμετρον A 
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λέλυχε μέν, ἀλλὰ πρὸς tov ἄνϑρωπον ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα: οὐ γὰρ 

παρὰ τὴν τὸν Σωχράτην λέγουσαν χαϑῆσϑαι πρότασιν τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ 

παρὰ τὸ τὸν χαϑήμενον γράφειν. [ ἐπεὶ εἰ Κορίσχος καθήμενος τύχῃ, ἴ. 39v 
σ ’ , σ Ἁ , οι \ Lam oC ΄- 

ὅτε Σωχράτης ἵσταται, μὴ γράφει δὲ χαὶ λέγει τις ὅτι ὁ Κορίσχος ek 

5 ται, ὁ χαϑήμενος γράφει, ὃ Koptoxos ἄρα γράφει, ὅπερ ψεῦδος, οὐχ ἂν 

ἐπὶ τούτου ἁρμόσοι λέγειν ὅτι παρὰ τὸ τὸν Κορίσχον χαϑήμενον λαβεῖν 

(éyovev ὃ ἔλεγχος: χκαϑῆσϑαι γὰρ χεῖται. 

Ρ. 175231 Πρῶτον μὲν οὖν, ὥσπερ συλλογίζεσϑαί φαμεν ἐνδόξως. 

“Ὥσπερ, φησίν, εἴπομεν δεῖν προαιρεῖσϑαι ἐνδόξως παρὸ ἀληϑῶς 
10 συλλογίζεσϑαι, ἡνίκα ὃ ἀποχρινόμενος μὴ i ται τἀληϑῇ. οὕτω δεῖ = 

xal τὸν ἀποχρινόμενον λύειν τὰ σοφίσματα μὴ ἐξ ἀληϑῶν ἀλλ᾽ ἐχ φαινο- 

μένων" οὐ γάρ εἰσι τὰ σοφίσματα ἀληϑεῖς ἔλεγχοι ἀλλὰ φαινόμενοι. πῶς 

δέ εἰσι φαινόμενοι. χατασχευάζει λέγων μὴ SoD OES den! αὐτούς. 
¥ ~ 

ειν ὥστε ἐπειδὴ φαινόμενοί εἰσι, δεῖ τὸν ἀποχρινόμενον πρὸς τὸ UN δοχε 
15 ἐλέγχεσϑαι Gtopdwrtdov, τουτέστι δεῖ λέγειν παρὰ τί φάνετα: Lead ἐλέγχειν, 

οὐχ ἐλέγχει δέ, χαὶ διορϑοῦσϑαι τοὺς ἀχροωμένους. εἰ γὰρ εἴποιμεν παρὰ 
΄, ~ \ sn Vv / \ 2 ~ σ > > aes \ 

τί δοχεῖ μὴ ὧν ἔλεγχος, διορϑωσόμεϑα τοὺς δοχοῦντας ὅτι ἐληλέγμεϑα χαὶ 

ἀπάξομεν ἀπὸ τῆς ψευδοῦς ταύτης δόξης" ὃ γὰρ ἀπάγων τινὰ ἀπὸ τῆς 

ψευδοῦς δοχήσεως ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν διορθοῦται τοῦτον, χαὶ ἡμεῖς εἰ εἴ- 
20 Tovey τὸ παρὰ τί φαίνεται ἔλεγχος μὴ ὧν ἔλεγχος, διορϑωσόμεϑα τοὺς 

ἀχροατὰς χαὶ πείσομεν αὐτοὺς μὴ δοχεῖν ἔλεγχον τὸν μὴ ὄντα ἔλεγχον. 

ὅλως γάρ, φησί, πρὸς τοὺς τοιούτους ἀπομάχεσϑαι δεῖ ὡς οὐχ ἐλέγχον- 

τας" δεῖ γὰρ λέγειν ὅτι οὐχ ἔλεγχος τὲ i λλλὸ νεται, x0 γὰρ λέγειν ὅτι οὐχ ἔλεγχος τὸ συμβαῖνον ἀλλὰ φαίνεται, χαὶ 
yeaa παρὰ τί φαίνεται μέν, οὐχ ἔστι δέ, οἷον ὅτι παρὰ τὴν σύνϑεσιν 

Ἃ 

25 ἢ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἣ παρὰ τὴν λέξιν ἣ τὴν ἀμφιβολίαν φαίνεται, οὐχ 
‘ 

> 

ἔστι δέ. ἐπείη 140 ὃ ahs ἔλεγχος ἀντίφασίς ἐστιν ἔχ τινων μὴ 

DeLuna bes, οὐ χρὴ τὸν ἀποχρινόμενον ἄλλο τι προσδιορίζεσϑαι ἐν τοῖς 

δμωνύμοις ἣ ἀμφιβόλοις ἐλέγχοις, ἀλλὰ λέγειν μόνον efoto χαὶ Oww- 

νυμα εἶναι τὰ ἐρωτώμενα χαὶ ὅτι τὸ συμπέρασμα φαίνεται μὲν ἐλέγχειν, 

80 οὐ ποιεῖ δὲ τοῦτο διώνυμον ὄν. 

ν. 115440 Odxovv τὸ ἐλεγχϑῆναι ἀλλὰ τὸ δοχεῖν εὐλαβητέον. 

5 - , ‘ \ > , ~ 4 2 QO. 

Οὐδαμῶς, φησί, χρὴ τὸν ἐρωτώμενον φοβεῖσϑαι μή πως ἐλεγχϑῇ. 
ἀλλὰ τὸ δόξαι ἐληλέγχϑαι: οὐ γὰρ χυρίως ἄν ποτε ἐλεγχϑήσεται παρὰ 

ὃ παρὰ scripsi: περὶ ut solet ἃ: πρὸς 1 4 γράφει I: γράφοι a 6 ἁρμόσοι I: 

ἁρμόσει a 19 δόξης A 19. 20 εἴπωμεν A 24— 26 otov—odx ἔστι δέ ad: 
om. 1 26 εἰ yap ὁ χυρίως ἔ. ἐστὶν a. A 26.27 μὴ ὁμώνυμος ἔχ τινων A Arist. 

28 ἐλέγχοις ἃ: ἐλέγχειν I μόνον om. A 29 xat om. A 30 post ὃν add. ἢ 

ἀμφίβολον A 31 εὐλαβητέον om. | 32 μήπω a 33 ἐληλέγχϑαι seripsi: 

ἐλέγχϑαι 1: ἐλέγχεσϑαι a 
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τῶν σοφιστῶν wendy λαμβανόντων: τοσοῦτον γὰρ οὐχ ἐλέγχει, φησίν, ἀλη- 

ϑῶς ὃ σοφιστὴς διὰ τῶν τοιούτων ἐρωτημάτων. ὥστε χαὶ εἴ τις πολλάχις 

hey 
δι᾽ > Q/ / \ \ ~ > a ~ A ἊΣ ~ 

ι ἀμοαϑίαν heyyetat, χαι TOY τοιοῦτον ἀδηλοποιεῖ χαι οὐ φάγεροι 

> 4 \ \ 5 ~ ΄ ͵ \ 5 / \ σ » 

αὑτὸν: τὸ γὰρ ἐρωτᾶν ὁμώνυμα χαὶ ἀμφίβολα χαὶ ὅσα ἄλλα τοι- 
~ ‘ Ὺ εἶ x 

5 αὗτα σοφιστιχὰ ἀφανίζει τὸν χυρίως ἔλεγχον xat tov ἐλεγχόμενον 

ἄδηλον ποιεῖ. πολλάχις γάρ, εἰ διεῖλεν ὃ σοφιστὴς τὰ ὁμώνυμα χαὶ 
ἠρώτησεν, ἐποίησεν ἂν ἔλεγχον χυρίως: οἷον εἰ διεῖλε τὰ τοῦ χυνὸς σημαι- 

νόμενα χαὶ ἠρώτησέ τι περὶ ἑνὸς τούτων, ἠπάτησεν ἄν. νῦν δὲ μὴ ποιῶν 

τοῦτο πολλάχις συμπεραινόμενός τι ἄτοπον εὑρίσχει τὸν ἀποχρινόμενον 
Mv 10 ἀνθιστάμενον χαὶ λέγοντα μὴ ἐπὶ τούτου χαταφῆσαι xa οὗ ἀπέφησεν ὃ 

σοφιστής: χαὶ ἴσως ἐφ᾽ οὗ ἔδωχεν ἐχεῖνος 6 ἀποχρινόμενος, ἐπὶ τούτου 

συνεπεράνατο ἂν χαὶ ὃ ἐρωτῶν. ὥστε ἄδηλον ποιεῖ τὸν ἐλεγχό- 

evov' ἄδηλον γὰρ εἰ ἀληϑῆ νῦν λέγει ὃ ἀποχρινόμενος λέγων μὴ be ἢ ΤΡ Ἤν) Ἷ ρινομενος Wht Oy πῃ 
δοῦναι ἐπὶ τούτου ἐφ᾽ ob συνεπεράνατο O σοφιστής. τοῦτο δὲ οὐχ ἂν 

15 ἐγίνετο, εἰ διελὼν τὰ ὁμώνυμα ἠρώτα. 

ρ. 17508 Ὃ τε ἐπιζητοῦσι νῦν μὲν ἧττον. 

Εἰ διελὼν τὰ ὁμώνυμα ὃ σοφιστὴς ἠρώτα, ἐγίνετο ὅπερ νῦν μὲν ie ἐλ a ie ea . 
> 5 ~ ς ΄, - ᾿ 5 ~ \ , Ἧττον ἐπιζητοῦσιν ot σοφισταί, μᾶλλον δὲ ἐν τοῖς xata []λάτωνα 

l4 / \ - » ~ “A 5 γ᾽ 5 , \ , 4 ἋἋ \ μλ] 

χρόνοις. τί δὲ ἣν ἐχεῖνο ὃ ἐζήτουν, ἐπάγει, τὸ ἀποχρίνεσϑαι ἣ vat 7 
20 οὔ. πάλαι γὰρ ἀμφίβολα χαὶ δυώνυμα ἐρωτῶντες τὸν [ἰλάτωνα εὕρισκον 

DSS 5 l4 \ 5 ,ὔ a eZ \ ¢ Ὑ ) ¢ be] σ αὐτὸν ἀποχρινόμενον τὴν ἀντίφασιν. τὸ ᾿ ἔστι μὲν ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς οὔ᾽ dev 
\ 5» ΄ > ers | a 5 If na ἘΝ a ‘ \ 7 χαὶ ἠνάγχαζον αὐτὸν ἕν ἀποχρίνεσϑαι, 7 vat ἣ οὔ, xata τοὺς διαλεχτιχούς. 

τοῦτο γοῦν, φησί, τὸ περισπούδαστον τοῖς σοφισταῖς ἐγίνετο ἂν νῦν, 
εἰ διαιροῦντες οἱ σοφισταὶ τὰ σημαινόμενα τῶν ὁμωνύμων ἠρώτων f. 40r 

25 τι περὶ ἑνὸς αὐτῶν, οἷον περὶ χυνὸς χερσαίου, εἰ χαύματα ποιεῖ: πάντως 

γὰρ ἂν τότε 6 ἀποχρινόμενος ἢ ναὶ ἢ οὗ ἀπεχρίϑη. νῦν δὲ μὴ δια!ρούν- 
τῶν ἀνάγχη τὸν ἐρωτώμενόν τι ὁμώνυμον προσαποχρίνεσϑαι, 

‘4 ~ 4 σ μ f 5 Υ͂ a7 ἋἋ NSF a) ~ 7 τουτέστι δεῖ λέγειν ὅτι φαίνεται μέν, οὐχ ἔστι δέ, FH τὸ tows F τοιοῦτόν 
τι οὕτως γὰρ ἂν χατάδηλος γίνεται. ὅτι οὐχ ἀρέσχεται τοῖς ἐρωτωμένοις 

80 διὰ τὸ μὴ ἀληϑέσιν εἶναι. 7 γοῦν τὰ εἰρημένα ἀνάγχη τὸν ἐρωτώμενον 
προσαποχρίνεσϑαι ἢ λέγειν τὴν ἀντίφασιν, τὸ “ἔστι μὲν ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς Ov’, 

χαὶ οὕτως διορϑοῦν τὴν μοχϑηρίαν τῆς ἐρωτήσεως. 

1.2 φησὶν οὐχ ἐλέγχει ὁ σοφιστὴς ἀληϑῶς A 3 ἄδηλον ποιεῖ A Arist. 4 xat 

prius Al: ἢ a 4.5 σοφιστιχὰ τοιαῦτα A 5 ἀφανίζειν 1 7 xvptws 

ἔλεγχον A 13 ἀληϑῆ ΑΙ Arist.: ἀληϑῶς a 15 ἐγίνετο aA: ἐγένετο a 
18 πλάτωνα Av: πλάτωνος al 19 ἐκεῖνο om. A ἀποχρινόμενον a post 

ἀποχρίνεσϑαι add. ὡς εἴρηται A 22 ἢ ναὶ 7 οὔ post διαλεχτιχοὺς collocat A 
23 τὸ om. A 26 tote I: ποτε a 27 τι ὁμώνυμον iterat a 29 fort. γίνηται 

ef. Ind. sub v. ἀν 
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p.175015 Ei δέ τις ὑπολήψεται τὸν xata τὴν ὁμωνυμίαν ἔλεγ- 
χον εἶναι. 

Εἰπὼν πρὸ ὀλίγου φαινομένως ἐλέγχειν τοὺς σοφιστὰς χαὶ οὐ χυρίως 

νῦν φησιν ὅτι, εἴ τις ὑπολάβοι χυρίως ἐλέγχειν τοὺς σοφιστὰς χαὶ μὴ 

5 φαινόμενον εἶναι ἔλεγχον τὸν χατὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἔλεγχον zal τὰ ἄλλα 
σοφίσματα, συμβήσεται πάντας ἐλέγχεσθαι χαὶ αὐτοὺς τοὺς ἐπιστήμονας" 

παραχρούονται γὰρ zat οὗτοι ὑπὸ τῶν σοφιστῶν δι᾿ ὁμωνύμων τινῶν χαὶ 
» » ~ ΄, \ aa 4 Υ \ “ἢ, eh y ΄ 

τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. χαὶ εἰ οὕτως ἔχει χαὶ ἀληϑὴς ἔλεγχος ὃ 

τοιοῦτος ἔλεγχος λογίζεται, οὐ διαφευξεῖταί ποτε ὁ ἀποχρινόμενος τρόπον 
10 τινὰ τὸ ἐλέγχεσθαι: παρὰ γὰρ τοῖς ἀληϑῇ λέγουσιν ἔλεγχον τὸν φαινό- 

μενον ἔλεγχον χαὶ παραλογισμὸν ἀδύνατον διαφυγεῖν τὸ μὴ ἐλεγχϑῆναι, 

χαὶ οὐχ ἔστι τὸ μὴ οὐχ ἐλέγχεσθαι τὸν ἀποχρινόμενον. τὸ δὲ 
> , > y 

τρόπον τινὰ προσέϑηχε, διότι μὴ χυρίως ἐστὶν οὗτος ἔλεγχος. πῶς 
\ , [4 "τ 3). pa Fade 5 \ Ξ \ ~ ΄ - ἘΝ 

᾿ δὲ πάντας συμβήσεται ἐλέγχεσϑαι, ἐπάγει: ἐπὶ γὰρ τῶν δρατῶν, ἤτοι 

15 τῶν τῇ ὁράσει ὑποπιπτόντων, ἀναγχαῖον πολλάχις, ὃ ἔφησεν ὃ ἀπο- 

χρινόμενος, ἀποφῆσαι πάλιν, χαὶ ὃ ἀπέφησε, φῆσαι. πρῶτον δὲ 
χαλῶς ἂν ἔχοι τὴν ἀγωγὴν τοῦ σοφίσματος ἐχϑέσϑαι χαὶ οὕτως τὰ χατὰ 

Ἁ λέξ > ὃ ~ » ff \ 2 \ Kk Bt 2A96 & Nn τὴν λέξιν ἀναϑρῆσαι. περιχαλύψαντες τὸν μουσιχὸν Κορίσχον ὀϑόνῃ ἡ 

ἄλλῳ τινὶ οἱ σοφισταὶ ἠρώτων: ap’ οἶδας ὅτι 6 Κορίσχος υουσιχός ἐστι: 
, ΄ ) > \ ΄ σ 2 Fi 4 = 2 ἦ λ 20 ναί: τί δ΄, οἶδας τὸν χεχαλυμμένον ὅστις ἐστίν; ov. εἶτα ἀφελόντες τὸ 

, aa) eat Ὑ ~ σ > ΄ ΄ > y - 
περιχάλυμμα, τί δ΄, οἴδας, ἔλεγον, τοῦτον ὅστις ἐστί; ναί" οἶδας ἄρα τοῦτον 

Ὧν -ὦ , 2 b) \ \ \ b) 38 Δ \ b) 4 σ χαὶ ὅτι μουσιχὸς ἐστιν: ἀλλὰ μὴν χαὶ οὐχ οἶδας" ὃν γὰρ ἠγνόεις, ὅτε περι 
χεχαλυμμένος ἦν ὅστις ἦν, τοῦτον 000° εἰ ἦν μουσιχὸς ἐγίνωσχες: οἶδας 

“- 

ἄρα τὸν αὐτὸν χαὶ μουσιχὸν χαὶ wh μουσιχόν, ἤτοι μουσιχὸν χαὶ ἄμουσον, 

95 ὥστε ὃ ἀπέφησας ἀπ᾽ αὐτοῦ ὄνομα, τὸ ᾿ μουσιχός᾽. τοῦτο χατέφησας χατ᾽ 

αὐτοῦ. πάλιν ap’ οἶδας τὸν χεχαλυμμένον ὅστις ἐστίν: οὔ. εἶτα ἀπο- 
χαλύψαντες, τί δέ, οἶδας τοῦτον; ναί’ Κορίσχος γάρ ἐστιν: ἀλλὰ μὴν ἔφη- 

σας αὐτὸν χαὶ μὴ Κορίσχον: ὃν γὰρ ὅλως ἠγνόεις τίς ἐστιν, οὐδὲ εἰ ΚΚορί- 
σχος ἐστὶν ἐγίνωσχες: ὥστε τὸ αὐτὸ ὄνομα χατέφησας κατ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἀπέ- 

80 φησας. τὸ σόφισμα παρὰ τὸ συμβεβηχός: συμβέβηχε γὰρ τῷ Κορίσχῳ τὸ 

χεχαλυμμένῳ εἶναι. οὐχ ἀνάγχη δὲ τὸ ὑπάρχον τῷ συμβεβηχότι ὑπάρχειν 

χαὶ τῷ πράγματι ᾧ ὑπάρχει τὸ συμβεβηχός" οὐ γάρ, εἰ ὑπάρχει τὸ δισύλλα- 

βον τῷ λευχῷ, τὸ δὲ λευχὸν συμβέβηχε τῷ ᾿Αλχιβιάδῃ, ἀνάγχη χαὶ τὸ 
δισύλλαβον ὑπάρχειν τῷ ᾿Αλχιβιάδῃ- οὐ γάρ ἐστιν 6 ᾿Αλχιβιάδης δισύλλα- 

85 βον. οὕτως χαὶ ἐπὶ τούτων: οὐ γάρ, εἰ τὸν χεχαλυμμένον ἀγνοῶ. cvu- 
βέβηχε δὲ τὸ χεχαλύφϑαι τῷ Κορίσχῳ, ἀνάγχη καὶ ἀγνοεῖν τὸν Κορίσχον. 

10 τὸ a: τοῦ I 15 τῇ a: om. 1 17 ἔχει a 18—20 ἢ περιχαλύμματι 

ἄλλω τινὶ ἠρώτων: τί δέ A 20 ὅτις ἃ 21 post περιχάλυμμα add. ἠρώτων A 
ἔλεγον om. A 21.22 dpa tov χορίσχον ὡς μουσιχός A 22 post οἶδας add. ὡς 

μουσιχός ἐστιν A 22. 23 ἠγνόεις περιχεχαλυμμένον ὄντα, ὅστις ἐστὶ A 24 τὸν 

χορίσχον A 30 τὸ tertium I: τῷ ἃ 33 τῷ λευχῶ post 32 εἰ collocat A 

xat Al: om, a 33. 34 τὸν ἀλχιβιάδην δισύλλαβον εἶναι A 
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ὥστε δεῖ λέγειν ὅτι παρὰ τὸ συμβεβηχός (τοιοῦτον yap τὸ τοῦ ἐγχεχαλυμμένου) 
ἢ παρὰ τὴν δμωνυμίαν ὃ λόγος ἣ παρὰ τὴν os μυταν ἢ παρᾶ τι τούτων. 

- — 
~ 

€ 
=. ΕΞ a , Vv 7 9 ~ 4 Ἁ / 

τὸ τοιοῦτον σόφισμα ἔλυον οὕτως ἐχεῖνοι λέγοντες, ὅτι τοῦτον τὸν Kopt- 

σχον οἶδα μουσιχὸν τὸν φαινόμενον χαὶ τοῦτον οἶδα 
way 

° 2 Q x Ὁ 4 -ὦ»ὮἦὮ 
a S < ° ἢ 

> 5 χεχαλυμμένον χαὶ ἄμουσον xat οὐ Κορίσχον. ἣ μὲν οὖν διάνοια xal ἣ 
~ ΄ 3 \ , Ἃ YW. \ \ , kN) Ἃ TOD βορισματος Pere πμαύτῃ τς ἀν εν εν δὲ χατὰ τὴν λέξιν ὧδε ἂν 

5 id ΄ 

ἔχοι. ὁρατὰ λέγει τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν ὁρατά, ἃ βλέποντες γνωρίζομεν, χε- 

χαλυμμένα δὲ ὄντα ἀγνοοῦμεν" ἐπὶ τούτων γὰρ Fiat ca ὃ ἔφησέ τις 

ἀποφῆσαι χαὶ ὃ ἀπέφησέ τις χαταφῇσαι" ὃν γὰρ ἔλεγε μουσιχὸν ὁρῶν, 

10 τοῦ τον περιχεχαλυμμένον ὄντα χαὶ μὴ ὁρώμενον εἴποι ἄμουσον" χαὶ ὃν f. 40v 

λέγει ἄμουσον περιχεχαλυμμένον ὄντα, τοῦτον μουσιχὸν ἂν εἴποι & ἀφαιβξε 
ϑέντος τοῦ περιχαλύμματος. ὥστε ἐπὶ τούτων, φησί, τῶν ὀρατίῳ; ὃ ἔφη- 

σεν ὄνομα, ἀναγχαῖον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ Fie τας πάλιν ὃν ἔφησε λευχόν, 
ἀναγχαῖον ἀποφῆσαι χαὶ εἰπεῖν μὴ λευχόν. δεῖ οὖν ὡς εἴπομεν λύειν, ἣ 

\ , σ \ \ >! ? σ \ - ew > 15 ὅτι παρὰ τὸ συμβεβηχὸς ἢ χαϑ ἕτερόν τι, ὅπερ χαὶ αὐτὸς ἐρεῖ, ὅτε τὰς 

λύσεις τῶν σοφισμάτων ἐχτίϑεται, ἀλλὰ μὴ ὡς οὗτοι. 

p. 175021 ‘O γὰρ αὐτὸς ἔσται λόγος τὸ τὸν Κορίσχον. 

Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστι’ τὸ λέγειν ὅτι τὸν Κορίσχον οἶδα ταὐτόν ἐστι 
- -Ὁ \ ΄ \ \ | aes Ὁ > εἶ 4 σ τῷ τοῦτον τὸν Κορίσκον: τὸ γὰρ ‘apa οἴδας τὸν Κορίσχον ὅτι μουσι- 

, - we ὧς 2 ~ 

20 χός ἐστι; vat’, τοῦτο ταὐτόν ἐστι TH Gp οἶδας τοῦτον τὸν Κορίσχον ὅτι 
μουσιχός ἐστιν; " ὃν γὰρ νῦν λέγεις μουσιχὸν ἣ Κορίσχον, ὅτε ἀφῃρέϑη τὸ μουσιχός ἐστιν ;᾽" ὃν γὰρ νῦν λέγεις | ἢ Κορίσχον, ρῃρέϑη 
περιχάλυμμα, τοῦτον ἔλεγες χαὶ ὅτε χεχαλυμμένος ἦν. χαὶ ἔτι σαφέστερον 
περὶ τοῦ αὐτοῦ εἰπεῖν, ἔλυόν τινες τὸ σόφισμα agin ντες τοῦτον μὲν τὸν 

Κορίσχον εἰδέναι μουσιχόν, τοῦτον δ᾽ ἄμουσον, ἐπὶ δυγόραν προσώπων 

25 τὴν ἐρώτησιν φέροντες χαὶ δύο ὑποχείμενα λαμβάνοντες. ods λύειν ἀνω- 

φελῶς φησι λέγων ὃ Yap αὐτὸς ἔσται λόγος τὸ τὸν Κορίσκον εἶναι 
μυουσιχὸν ἢ ἄμουσον τῷ τοῦτον τὸν Κορίσχον, τοῦτο διὰ τούτων 

λέγων, ὅτι ἡνίχα φαμὲν “ap οἶδας tov Κορίσχον μουσικόν ;᾽. τοῦτόν φαμεν 
τὸν ἕνα τῷ ἀριϑμῷ χαὶ οὐ πολλούς, ἀλλὰ τὸν ὀϑόνῃ χεχαλυμμένον, ἐφ᾽ 

80 οὗ χαταφάσχεται χαὶ ἀποφάσχεται. ἀνατρέψας οὖν τοὺς χαχῶς λύοντάς φη- 
> 2 y 9 > ἈΝ Ψ a ’΄ “Ὁ Ἃ VW. YW 

σιν ἀλλ ἴσως οὐ ταὐτὸν σημαίνει, ὃ δυνάμει τοιοῦτον ἄν εἴη" ἴσως 

οὐχ οὕτω δεῖ διορϑοῦσϑαι, ὅτι δὸς 6 Koptoxoc μουσιχὸς χαὶ ὅδε ἄμουσος, 

ἀλλ ὅτι οὐ ταὐτὸν σημαίνει. τουτέστι τὸ Κορίσχος ody ἕν σημαίνει. οὐ 

γάρ ἐστιν ξνὸς δηλωτιχὸν τὸ Κορίσχος ὄνομα, ὥσπερ οὐδὲ ὁ Σωχράτης 
Ἁ ~ » \ ΄ ἊΝ , 5 \ \ ig = / σ >] = K /, 

35 χαὶ ὃ λευχὸς Lwxpatys* εἰ γὰρ χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ ἕν ἔστιν ὁ ΙΔορίσχος 

10 fort. (av) εἴποι ut vs. sq. 13 ov Al: ὃ ἃ 14 ὡς εἴπομεν om. A 

15 ἐρεῖ] c. 24 p. 1797 sq. 17 λόγος ἔσται a τὸ I: tod a (itemque variant Arist. 

codd.) 20 vat om. A 21 ἢ om. A ὅτε aA: ὅτι I 22 ἔλεγες aA: 
ἔλεγε 1 “zat prius om. A post ἔτι add. 6¢ A | 23 τοῦ om. A εἰπεῖν] 

εἴπομεν ὄπισϑεν" χαὶ νῦν δὲ ῥητέον A 25. 26 πρὸς ods φησὶ A 27 τούτων a: 

τούτου A: compend, I 30 καὶ Ay: om, al Ὁ1 οὐ superscr. A! 
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χαὶ ὃ χεχαλυμμένος Κορίσχος, ὥσπερ χαὶ ὃ Σωχράτης χαὶ ὁ λευχὸς Σω- 
i IMO ) λό: οὐ εἷς ἐστιν ὥστε ῥητέον ὅτι ἐλεγγοειδὲς χαὶ χρατὴς, αλλα τῷ Oo f) y 4 εἰς. BOTY. VOTE ρήητξο OTL SAS YY GELGES LO, 

\ ‘ , τ κα τ ὯΔ F ςς 

παρὰ τὸ συμβεβηχός. εἴτα ἐπειδὴ εἶπεν 
ε ἸῸΝ, > x ~ \ \ ὩΣ eh ee 4, ΑΕΒ 2 δμωνυμίαν᾽᾽, οὗτος δὲ τοῦ παρὰ τὸ συμβεβηχὸς τέϑειχε παράδειγμα, ἐπι- 

4 

κ yy ¢ 5, | \ b) 

εἰ τις ὑπολήψεται τὸν χατὰ THY 

/ > al \ > ~ ἊΨ 5 ~ / + ~ Q? ΄ 5 φέρει οὐδὲ γὰρ ἐχεῖ τοὔνομα, ἐχεῖ λέγων ἐπὶ τοῦ xa ὁμωνυμίαν" 

ἐπὶ τούτου γὰρ οὐ ταὐτὸν σημαίνει τὸ ὄνομα. ὥστε τι διαφέρει τὸ 
Ἶ 7jI ‘ i 

rs ~ \ 4 ’ > ~ \ / \ 5 Ἂν 

ἁπλῶς περὶ Κορίσχου ἐρωτᾶν χαὶ χεχαλυμμένου. τὸ Ge εἰ GE tu ν 
A ¢ ~ / ’ bp) . ἵψ. Ἁ Ἁ ~ ’ > 

τὸ ἁπλῶς λέγειν Koploxov ἀποδώσει πρὸς τοὺς χαχῶς λύοντας ava- 
φέρεται χαὶ ἔστιν ἀνατρεπτιχὸν αὐτῶν: λέγει γὰρ τὸ συμπέρασμα οἰχεῖον 

10 ὀφείλειν εἶναι ταῖς προτάσεσι. πῶς γοῦν ὑμεῖς μὴ ἐρωτηϑέντες ‘ap’ οἴδας 
τόνδε ἢ τόνδε τὸν Kopicxov;’ ἐν τῷ συμπεράσματι τοῦτο ἐπάγετε; εἰ γὰρ 

ἐν τῷ μέν, ἤγουν ἐπὶ τῶν προτάσεων, ὡς ἐχεῖνοι λέγουσιν, ἁπλῶς δεῖ 

λέγειν ὅτι ὁ Κορίσχος μουσιχός, ἐν δὲ τῷ συμπεράσματι προστεϑήσεται 
\ σ v \ δι μι \ \ ~ 4 ~ / > σ 

τὸ ὅδε, ἄτοπον. τὸ δὲ οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ϑατέρῳ τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι 

15 ἐπίσης ἔδει καὶ ἐν ταῖς προτάσεσι χαὶ ἐν τῷ συμπεράσματι τεϑεῖσϑαι τὸ 
, ” \ ἘΜ 3 ~ ΄ ΄ 1 OD " > lhe, > ͵΄ 

τόνδε. 7 γὰρ χαὶ ἐν ταῖς προτάσεσι προσχείσϑω τὸ ὅδε 7, εἰ wy ἐν ἐχεί- 

vats, woe ἐπὶ τῷ συμπεράσματι. 

p. 175028 Οὐ μὴν GAN ἐπειδὴ ἄδηλος μέν ἐστι. 

Νῦν διδάσχει ὅτι δεῖ τὸν ἀποχρινόμενον ἐρωτώμενόν τι δμώνυμον διαί- 

20 ρεσιν αὐτοῦ ποιεῖσϑαι χαὶ ἐρωτᾶν ἐφ᾽ οὗ τῶν σημαινομένων ἐρωτᾷ τοῦτο 
ὃ ἐρωτῶν" εἰ γὰρ μὴ οὕτως ποιήσει, ἀδηλός ἐστι, xav τε ἐλήλεγχται, χάν 

τε οὔ. οὐχοῦν ἐπειδὴ ἄδηλός ἐστιν εἰ ἐλέγχεται 6 μὴ διαίρεσιν τοῦ ὅμω- 
νύμου 7 ἀμφιβόλου λόγου ποιούμενος, δέδοται δὲ τῷ ἀποχρινομένῳ τὸ 

διελεῖν, εἰ μὴ οὗτος, ὃ ἀποχρινόμενός [6] φημι, διορίζει τὸ ἐρωτώμενον. 
25 ἤγουν μὴ διαιρεῖ GAN ἁπλῶς λαμβάνει, ἁμαρτάνει χαὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τοῦ 

φαινομένως ἐλέγχεσϑαι αἴτιός ἐστι. συμβαίνει δ᾽ ἐντεῦϑεν, χαὶ εἰ μὴ αὐτὸς 

ἐλήλεγχται, τόν γ8 λόγον αὐτοῦ ἐληλέγχϑαι: οἷον εἰ ἐρωτηϑείη τις ‘ao 
ye ὃ χύων χαύματα ποιεῖ;᾽, εἶτα ὃ ἀποχρινόμενος εἴπῃ ναὶ πρὸς τὸν 

~ 3 ΄ > ~ 
ἀστρῷον | ἀποβλέψας, μὴ διέληται δὲ τὰ τοῦ χυνὸς σημαινόμενα, f. 41: 

80 αὐτὸς μὲν δοχεῖ μὴ ἐλέγχεσθαι ὡς τὸν ἀστρῷον δοὺς χαύματα ποιεῖν. 

4 an αὐτὸς ἢ 5 οὐδὲ A Arist.: οὐ al  χεχαλυμμένως | δὲ alterum om. A 
8.9 ἀναφέρηται a 10 ὀφείλειν a: ὀφείλει ΑἹ ὑμεῖς corr. Al: ἡμεῖς al, A pr. 
11 τούτους A ἐπάγετε AI: ἐπάγεται a 12 τῶ, ut videtur, I pr.: τοῖς corr. I! 

προτάσεων aA: προτέρων | 14 ϑατέρῳ a Arist.: ϑατέρων A: compend. I 15 τῶ 
συμπεράσματι --- ταῖς προτάσεσι A 18 ἐπειδὴ ἃ Arist.: ἐπεὶ I 19 ὅτε al: 

we A 19. 20 ὁμώνυμον ἢ ἀμφίβολον, διαιρεῖν αὐτὸ χαὶ A ἐπὶ ποίου A 

20 ἐρωτᾶ τοῦτο A: δέδωχεν al 21 post ποιήσει add. καὶ διαιρήσει τὴν ἀμφιβολίαν 

ἢ τὸ ὁμώνυμον A ἄδηλον A an ἔσται 21. 22 εἴτε ἐλέγχεταϊι, εἴτε χαὶ 

py A 22 te I: om. a 23 7) τὴν ἀμφιβολίαν tod λόγου A δὲ Av: om. al post 

δὲ add. ἐν τοῖς λόγοις xat tats διαλέξεσι A 24 6 delevit v 26 φαινομένως A, qui 

variat in reliquis, v: φαινομένου al zat seripsi ef. p. 109,21 n.. ὡς al 27 τόν 

ye scripsi cf. 632: τόν de (sic) al 28 γε om. A 29 μὴ διελὼν πρῶτον τὰ A 
30 post δοὺς add, ta A 
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> δὲ διάλεξις αὐτοῦ χαὶ ἀπόχρισις odx ἂν τοῦτο ἐχφύγῃ ἅτε μὴ διελοῦσα. 
συμβαίνει δέ, φησί, πολλάχις συνορῶντα Ὧν γδνωτώμεναν χαὶ εἰδότα, ὅτι 

ὁμώνυμός ἐστιν ἣ ἀμφίβολος ὃ λόγος ὃ ἐρωτώμενος, μὴ ποιεῖσϑαι διαί- 

ρεσιν τοῦ ἐρωτωμένου ὀχνοῦντα πρὸς τοῦτο χαὶ ἀναδυόμενον, ἵνα μὴ δόξῃ 

5 δύσχολος εἶναι ἅτε συνεχῆ ποιούμενος τὴν διαίρεσιν: ἐπεὶ γὰρ οἱ σοφι- 
\ > . ~ 

σταὶ uat ἐνδελεχισμὸν ἐρωτῶσιν ὁμώνυμα χαὶ ἀμφίβολα τὰ ἐρωτήματα, 
b) ~ Ψ 5 ΄ σ \ tp > ΄ >. LO > ΄ εὐλαβεῖται ὃ βεθαρασμενῃε; ἵνα wx δόξῃ δυσχερής, εἰ ἅπαντα ἐπιχειροίη 

εἶτ διαιρεῖν. εἶτα οἰομένων τῶν ἀποχρινομένων μηδὲν ἄτοπον ἐντεῦϑεν συμ- 

βῆναι, εἰ χωρὶς διαιρέσεως δώσουσι τὸ ἐρωτώμενον, ἀπαντήσει τι πολλά- 

10 χις παράδοξον. ὥστε φυλαχτέον τῷ ἀπ "χρινομένῳ τοιαύτην ποιεῖσθαι 

ἀπόχρισιν. χαὶ ἐπεὶ ἐφεῖται αὐτῷ διαιρεῖν τὰ ἐρωτώμενα, μὴ ὀχνητέον 

Του a aes x , ~ ec / \ ~ 3 ’ \ 

Νῦν διδάσχει τὴν γένεσιν τῆς δμωνυμίας χαὶ τῆς ἀμφιβολίας, χαὶ 
\ σ eu Wl ᾳ 

υ ξ 15 φησὶν ὅτι ἀπὸ τοῦ τὰ πλείω ἐρωτή ν ποιεῖν ταύτας Πνεῦθαι": ὡς 

iG 
2 2 if 

ἱ 

γὰρ ἐν ἐχείνῳ πλείω ὄντα τὰ ἐρωτώμενα ἕν ἔχει τὸ χατηγορούμενον, οὕτως 

" 
i i 

> \ > > Ξ: 2 \ ds 3 — χαὶ ὦδε, et χαὶ ἕν ἐστιν ὄνομα, ἀλλ᾽ οὖν πλειόνων ἐστὶ σημαντιχόν. εἰ γοῦν 
/ \ \ 9 4 ~ 4 > Ἃ Ἂν» e \ Uy ἣν ὃ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιῶν παραλογισμός, οὐχ ἂν ἦν ὃ Tapa 

x , \ Ἁ 5 ΄, 5 \ A > 5 ΄ ‘~The 

THY δυωνυμίαν χαὶ THY he apes ὰ et OF μὴ Ty ἀμφιβολία ἡ ὅμω- 
΄ Ἕ 5 \ Ὑ σ oar A rg > \ > \ 

20 γυμία, 7 ἀληϑὴς ἔλεγχος ἐγίνετό 7, οὐδ᾽ ὅλως ἐγίνετο. οἷον εἰ μὴ ἣν τὸ 

χύων ὄνομα πολλῶν σημαντικόν, ἀλλ ἕν τι ἐδήλου. οἷον τὸν ἀστρῷον 

μόνον. εἰ ΣΡ» τήϑη τις oo ὃ χύων Ohaxtet; , ἀπέφησε δὲ 6 ἐρωτώμενος, 
\ \ 5 - e 7 / = 

ἠλέγχϑη ἂν Ops οὐχί: ἐπεὶ γὰρ μόνον τὸν ἀστρῷον 6 χύων σημαίνει. 
5 — ὠτηϑείη ‘dou Shaxtet;’ χαὶ ἐρεῖ ὅτι οὐχί, οὐδ᾽ ὅλως ἐλήλεγχται" εἰ δὲ 

5 ’ ~ ΄ ΄ ’; 5 ~ ’ 5 4 

25 χατέφησεν, ἠλέγχϑη ἄν. πῶς δὲ ὃ ὁδὁμώνυμόν τι ἐρωτῶν πλείω ἐρωτή- 
~ > ξ΄ 

ματα ἐρωτᾷ, δείχνυσι. τί γὰ inety ‘aon ὃ Καλλίας χαὶ ὃ 

ϑεμεαστοχλὴς υουσιχοί εἰσι; τὸ 
ΕἾ ἀμφοτέρων πλείω τὰ πράγματα" π 

. ᾿ Ss ὲ \ ὥ \ 

oa ὃ χύων ὑλαχτεῖ; " ἐπὶ γὰρ 
anak ps 2 εν 3 x Tat ~ 

ν {ap TO ἐρωτώμενον. εἰ μὴ ἁπλοῦν 

1 ἣ δὲ ἀπόχρισις αὐτοῦ ἐλεγχϑήσεται μὴ διελοῦσα τὸ ὁμώνυμον πρῶτον A διάλεξις ἃ: 

διάλυσις 1 2 φησί om. A τὸν ἐρωτώμενον συνορῶν A 2. 8 ws 

ὁμώνυμόν ἐστι τὸ ἐρωτώμενον A 4 τοῦ ἐρωτωμένου al: αὐτοῦ A χαὶ 

ἀναδυόμενον om. A 5 δύσερις εἶναι xat δύσχολος ὡς μὴ συνεχῆ A 6 ἐνδελε- 
χησμὸν 1 zai al: 7 A ta ἐρωτήματα om. A 7 ὃ ἐρωτώμενος ἀεὶ 

διαιρεῖν, ἵνα A post δόξῃ add. δύσερις εἶναι χαὶ A ἐπιχειροίη A: ἐπιχειρείη al 

8 οἰομένου τοῦ ἀποχρινομένου A 8. 9 ἐχ τούτου συμβαίνειν A 9. χωρὶς τοῦ 
διελεῖν τὸ ὁμώνυμον δώσει A ἀπήντησέ A 10. 11 τοιαῦτα ἀποχρίνεσϑαι ἄνευ 

τοῦ προσδιορίσαι" ἐπεὶ γὰρ A 11 προδιελεῖν τὴν ὁμωνυμίαν 12 post τοῦτο add. 

ἤγουν τὸ διαιρεῖν A 14 τῆς alt. om. A 15 ὅτι om. v ἀπὸ aA: om. I 
τοῦ Al: τῶν a 16 ἐρωτώμενα Al: ἐρωτήματα a 18 παραλογισμὸς ποιῶν A 

post ἦν alt. add. xat A 19 τὴν alt. om. A(T) post ἀμφιβολίαν add. 

παραλογισμός A 20 ἔλεγχος ἐγίνετο I: inv. ord. a 26 ἐρωτᾶν a 

27 yap I: δὲ a 
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εἴη ἀλλ ὁμώνυμον χαὶ πλείω δηλοῖ τοῦ ἑνός, ἐν ἐρωτήσει παραλαμ- 
βανόμενον πολλὰ ἐρωτᾷ. 

ρ.1161.8 Εἰ οὖν μὴ ὀρϑὸν πρὸς δύο ἐρωτήσεις. 

ὙΓ[} δν ν᾿ / 4 3 ~ μ. “Ὁ \ \ Q7 > ΄ ’, 

Heron ἀνοίχειόν ἐστι τῆς διαλεχτιχῆς τὸ πρὸς δύο ἐρωτήσεις μίαν 
~ ~ ¢ 7 ΄ ΄ 

ποιεῖσϑαι ἀπόχρισιν, WHOS τῶν δυωνύμων λοιπὸν μία ἔστω ἀπόχρισις" ὡς σι 

‘ Sian J ¢ e / > - ed 2 a 47 7 Jd, Se 0 \ 
γὰρ slpyjxauev, ὃ δυώνυμον ἐρωτῶν πλείω ἐρωτᾷ. αλλ οὐδὲ ἐὰν χατὰ 

πάντων τῶν πραγμάτων τῶν ὑπὸ τοῦ διιωνύμου ὀνόματος σημαινομένων 
> > . \ foe σες > Phe Re Aa A CF Jr ee wv eo 
ἐστιν ἀληϑὲς τὸ χατηγορούμενον. οἷον εἰ ἐρωτήσει τις ‘ap’ 6 Αἴας ζῷον 
/ ? ~ > \ / | \ ay ye 4 ~ 5.“ Φ. ἅν.» wht δίπουν ;᾽, τοῦτο ἀληϑὲς μέν ἐστι χαὶ χατ᾽ ἀμφοτέρων τῶν Αἰάντων, οὐ det δὲ 

10 ἀπόχρισιν μίαν ποιῆσαι, χαὶ διὰ τὸν τῆς προτάσεως λόγον τὸν λέγοντα “μιᾷ 
> , ΄ Vv 5 ΄ > > \ > \ = ς 2 ΄ > ἐρωτήσει μία ἔστω ἀπόχρισις᾽ (ὧδε δὲ διτταὶ οὖσαι at ἐρωτήσεις οὐχ 

ἁπλην ἐπιδέχονται τὴν ἀπόχρισιν), χαὶ ἵνα wy συνεϑισϑέντες μίαν ἀπόχρισιν 

διδόναι ἐπί τινων ἀληϑῶν ἐρωτημάτων πολλῶν χαὶ ἐπὶ ἄλλων μὴ τοιούτων 
πάϑωμεν τοῦτο. οὐδὲν γάρ, φησί, διαφέρει τὸ δὁμώνυμόν τι ἐρωτῇσαι χαὶ 

15 τὸ τοιαύτην προαγαγεῖν ἐρώτησιν, πότερον ὁ Κορίσχος χαὶ ὃ Καλλίας 
οἴχοι εἰσὶν ἢ οὖ; χἂν γὰρ ἀληϑὲς εἴη τὸ εἶναι αὐτοὺς οἴχοι, χἂν τὸ μή, 

ἀυφοτέρως πολλαὶ at ἐρωτήσεις" οὐ yap, εἰ ἀληϑὲς εἴη τὸ εἰπεῖν οἴχοι 
αὐτοὺς εἶναι, uta ἐστὶν ἣ ἐρώτησις. 

Fd \ Y p. 176213 Τοῦτο δ᾽ ὅμοιον ὡς εἰ χαὶ τὸ αὐτὸ ὄνομα. 

~ , \ Pa l4 ic) Y ΄ 5" ΄ ~ 

20 Τοῦτο, φησί, τὸ πολλὰ ἐρωτηϑέντα ἐρωτήματα μίαν ἀπόχρισιν δοῦναι, 

ταὐτόν ἐστι τῷ ἐρωτηϑέντα τι ὁμώνυμον (τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 

τὸ αὐτὸ ὄνομα τεϑείη τοῖς ἑτέροις" διαφόροις γὰρ πράγμασι τὸ αὐτὸ 
/ 

χαὶ ἕν ἐπίχειται ὄνομα), τὸ γοῦν πρὸς πολλὰ ἐρωτήματα ποιήσασϑαι μίαν 
ἀπόχρισιν ταὐτόν ἐστι τῷ ἐρωτηϑέντα τι ὁμώνυμον ἀπόχρισιν μίαν δοῦναι. 

25 ὥσπερ οὖν οὐ διαλεχτιχοῦ τὸ πρὸς πολλὰ ἐρωτήματα μίαν ἀπόχρισιν f. Aly 
~ leg \ \ \  - / ΄ \ pe | “- 5 \ \ Ἁ a ~ 

TOLELY, OUTW XAL TO πρὸς OUWVUUOY TL TO αὐτὸ TOLELY. εἰπὼν δὲ LY] ὁξιν 

ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων τὸ ναὶ ἣ οὔ φάσχειν, τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ ἀποχρίνε- 
€ \ σ 5 ld \ \ hai \ Ἃ / / Vv Qi 

σϑαι τὸν οὕτως ἀποχρινόμενον χαὶ TO ναὶ 7 τὸ οὗ λέγοντα τίϑησιν. ἔστι δὲ 
ῷ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον. ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ πρᾶγμα χαὶ ἀδύνατόν 

4 τοῖς διαλεχτιχοῖς A 4.5 μίαν ἀπόκρισιν ἀποδοῦναι, τὸ ναὶ ἢ τὸ οὔ, δῆλον ὅτι οὐδὲ 

ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων ἔσται pla A 5 ἔστω [: ἔσται a 6 εἰρήχαμεν ἃ: εἰρήχειμεν I: 

λέλεχται α 8 εἴ τις ἤρετο A J τοῦτο] πολλὰ ἠρώτησε, κἂν A μὲν 

om. A xat om. A post aidvtwy add. ἀλλὰ χαὶ ὁ ἀποχριϑεὶς τὸ vat ἠλήϑευ- 

σεν A 9.10 ἀλλ᾽ οὐ δεῖ ἀπόχρισιν ἀποδοῦναι μίαν πρὸς πλείω ἐρωτήματα χαὶ διὰ A 
12 ἁπλῆν I: ἁπλῶς ἃ συνεντιϑέντες ἃ 15 τὸ ἃ: τὴν I προαγαγεῖν I: 

προσαγαγεῖν ἃ 17 ἀμφοτέρως ex Arist. scripsi: ἀμφότερον ἃ: compend. 1 ai I: 

om. a 18 4 I: om. a 20 ἐρωτήματα ἐρωτηϑέντα A υἱαν (ἀπό- 

χρισιν inductum) ποιήσασϑαι ἀπόχρισιν A 21 ἐρωτηϑέντα v ef. vs. 34: ἐρωτηϑέντι 

ΔΑΙ 24 ἐρωτηϑέντα Av: ἐρωτηϑέντι al 20 πολλὰ ἐρωτήματα ΑΙ: πολλὰς 

ἐρωτήσεις ἃ 

Comment. Arist. 11 ὃ [Alexander] in Sophisticos elenchos. Q 
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3 , + >] \ Ὑ ‘4 = aN ~ 4 ἋἋ ~ nom ~ 

ἐστι πάντα, ὧν ἔστι TO ὄνομα σημαντιχόν, OLA TOD ναὶ ἢ τοῦ OV δηλῶσαι, 

ἐρωτῶν ἤρετο. ὃ 
Va ξ΄ 5 > / 5 \ 5 ? v \ ΄ 

εὐδηλον ὡς οὐχ ἀποχρίνεται' εἰ γὰρ ἐπ ἄλλου μὲν ὃ 
> , 5D) 19K ΄ oo » - 

δὲ ἀποχρινόμενος ET ἄλλου χαταφήσει ἣ ἀποφήσει, οὐδὲν ἀπεχρίϑη. οὐδὲ 
4 >) , 

yao ὃ εἰπὼν ἀπόχρισιν μίαν ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων χυρίαν ge ἀν᾽ eee 

σατο, ἀλλ εἴρηχε μέν τι χαὶ ἔδοξε τοῖς πολλοῖς ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν ναὶ 7 οὔ, σι 

5 / a\ 5 Vn kw 5 lA ΄ὔ 5 σ σ 5 Or ~ 

ATOUPLOLY OF οὐ δεδωχεν. AMOXPLOLS YAN ἔστιν, OTAV, ὁ TLS ἐρωτηῦ τ. τοῦτο 

αὐτὸ ἣ δῷ ἣ ἀπαρνήσηται: ἂν δ᾽ ἄλλο μὲν ὁ ἐρωτῶν ἔρηται, ἄλλο δὲ 

ὃ ἀποχρινόμενος φήσῃ ἣ ἀποφήσῃ, εἴρηχε μέν τι χαὶ οὕτως, ὥσπερ ἂν 
5 > We: Va £15 b] , ὯΝ > os \ al 2) ) 5 ~ εἰ αὐτὸς προαιρούμενος εἶπεν, ἀπόχρισιν δὲ οὐ δέδωχε. τὸ δὲ GAN AELOdV- 

10 ταί πως ἐν τοῖς διαλεγομένοις ἴσον ἐστὶ τῷ “GAN εἰ χαὶ μὴ χατὰ 

ἀλήϑειαν ἀποχρίνονται ἐν τοῖς ὁμωνύμοις τὸ ναὶ 7 τὸ οὗ λέγοντες, ὅμως 

ἀξιοῦνται, τουτέστι νομίζονται χαὶ ὑπολαμβάνονται ὅτι ἀπόχρισιν ἐποιή- 
7 Ἃ 4 4 5. / S \ \ 4 εἶ 

σαντο᾽. νομίζονται δέ, φησίν, ἀποχρίνεσϑαι διὰ τὸ λανθάνειν τοὺς 
ἀχροατὰς τὰ συμβαίνοντα, ἤγουν τὸ μιᾶς ἐρωτήσεως μίαν ἀπόχρισιν 

18 εἶναι χαὶ τῶν πολλῶν πολλάς, 7 μάλιστα διὰ τὸ λανθάνειν αὐτοὺς ὅτι ἐν 

τοῖς δὁμωνύμοις οὐχ ἔστιν ἀπόχρισις: τοῦτο γὰρ εἶπε συμβαῖνον cuuU- 

Batver γὰρ ἐν τοῖς ὁμωνύμοις τὴν νομιζομένην ἀπόχρισιν μὴ εἶναι ἀπό- 
χρισιν. ὅπερ ὃδὲ ἐν "Ἢ ὀγδόῳ τῶν Τοπιχῶν εἶπε, τοῦτο χαὶ ἐνταῦϑά Pr 

σ 7 5 / Ὁ ‘A 

σιν, ὅτι πολλάχις ἀποχρίσεις δοτέον ψευδεῖς μᾶλλον ἢ ἀληϑεῖς, εἴπερ 

20 εὐχερέστερον ταύτας ὃ ἐρωτῶν δέξαιτο: ἐπεὶ γάρ, φησίν, ὥσπερ ἔλεγχοί 
τινες οὐχ εἰσὶ μὲν ἀληϑῶς, δοχοῦσι de εἶναι, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ 

λύσεις εἰσί τινες οὐχ οὖσαι μὲν δοχοῦσαι δέ τισιν, ἃς χαὶ προχομιστέον 

υᾶλλόν ποτε ἤπερ τὰς ἀληϑεῖς: πρὸς τὸν πάντῃ γὰρ ἀνθιστάμενον, ὡς τὸ 
5 ᾶΦ SF , a \ , ~ bp) 7, ( ) 5 \ A c ~ 

αὐτοῦ ἔχει παράγγελμα, διὰ πάντων δεῖ ἀντιτάττεσθαι. ἀλλὰ μηδὲ ἁπλῶς, 

25 φησίν, ἀποχρίνεσϑαι δεῖ, GAR ὅπερ χαὶ αὐτὸς πολλάχις εἶπε, τὸ ᾿ἴσως᾽ 

λεχτέον. χαὶ τὸ ᾿ἔστω᾽ χαὶ τὸ ᾿δοχεῖ᾽ - οὐδαμῶς γὰρ χαὶ τούτων προσλεγο- 
μένων δυνήσεται γενέσϑαι 6 σοφιστιχὸς ἔλεγχος" τοῦτον γὰρ χαλεῖ παρεξέ- 

λεγχον διὰ τὸ ἔξω εἶναι τοῦ χυρίως χαὶ ἀληϑῶς ἐλέγχου. 

- p.176a27 ᾿Επεὶ δὲ πῶς αἰτεῖται τὸ ἐν ἀρχῇ δῆλον. 

80 ᾿Επειδή, φησί, δῆλόν ἐστι τί τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι, τότε δὲ οἰό- 
εϑα τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι xal λαμβάνειν τὸν ἐρωτῶντα, ὅταν ἢ σύν- - PX" ca ncakag Sh i ; fi 

1 δηλῶσαι aA: δηλῶσν [ 7 αὐτὸ ΑἸ: αὐτὸς a ἀπαρνήσηται A: ἀπαρνήσεται I: 

ἀπαρνήσετο ἃ ἔρηται A: ἔροιτο al 8 φήση 7 ἀποφήση aA: φήσει ἢ ἀπο- 

φήσει 1 10 ἴσον ἐστὶ τῷ al: ἤγουν A μὴ καὶ A 11 ἀλήϑειαν Α: 

ἀληϑὲς a: as I 12 ἤγουν A 12. 13 ὅτι --- φησίν om. A ἐποιήσαντο a: 
ἐποιήσατο 1 13 ἀποκριϑῆναι A 15 εἶναι al: δοῦναι. A 16. 17 συμβαίνει 

yap al: ἤγουν τὸ A 17 τὴν νομιζομένην ἀπόκρισιν om. A 18 δὲ om. A 

post δὲ superser. χαὶ I ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν 1 πιχῶν] c. 11 p. 161424 sq. 22 xat I: 
om. a 24 αὐτοῦ I: αὐτὸ a οὐδὲ A 25 post ἀποχρίνεσϑαι add. λέγει a 

πολκάκις]} cf. p. 169417 (et p. 65,11 sq.), 177421. 22 27 γινέσϑαι (sic) a 28 τὸ 
ΑΙ: τοῦ a ἀχηϑῶς zat χυρίως A ἀληϑοῦς ἃ 
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‘ ?, λ λ 2 4 bo ies, -- BF -_ λέγε Pp] \ a C= εγγυς ual ταὐτὸν τὸ ἐρώτημα τῷ προβλήματι, λέγει ἐπὶ τῶν τοιούτων 
~ ~ 4 Ν᾽ ΄“ + ~ 

εὐϑὺς ἀναιρεῖν ἔνια τῶν ἐρωτημάτων χαὶ μηδ᾽ ὅλως συγχωρεῖν λέγοντος τοῦ 
/ ~ > ~ \ 5 rae > ed C a Die ἜΣ 1a 

ἀποχρινομένου TH ἐρωτῶντι τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι: ἐγγὺς γάρ εἰσι χαὶ 
- 

ταὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα τῷ προχειμένῳ προβλήματι. οἷον εἰ προχειμένου 

5 συμπερανϑῆναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ἔροιτο “aoa ye ἢ χαρὰ ἀγαϑόν;, οὐ 
Ἂ 4 5 ee / σ 2 ee > - 3 - 4 σ “;» ~ 4 

δοτέον, ἀλλὰ ῥητέον ὅτι τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖ. ἔτι ὅταν τις ἀξιοῖ τι συμπέρασμα 
wa } YQ ἢ id ΙΗ, ΔΓ Ὁ 2 y~ Sr OG ΄ \ 

ψευδές τε χαὶ ἀδοξον, ὃ ἐξ ἀνάγχης ex ψευδῶν συνηχϑη προτάσεων (τὸ 

γὰρ ψευδὲς ἀεὶ ἐχ ψευδῶν), τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν προτάσεων ῥητέον, ὅτι 

ψευδεῖς 7 ἄδοξοι αἱ προτάσεις αἱ τὸ τοιοῦτον συναγαγοῦσαι συμπέρασμα. 
\ \ , tg 2 ee | Pa: x ΄- > ~ > 10 τὰ γὰρ συμπεράσματα, ἅπερ αὐτὸς συμβαΐνοντα εἶπε, τῆς αὐτῆς εἰσι 

ϑέσεως (ϑέσεις δὲ λέγει νῦν τὰς προτάσεις)" ὁποῖαι γάρ εἰσιν al προ- 

τάσεις, τοιαῦτα ual τὰ συμπεράσματα. ὥστε εἴπερ ἄδοξον τὸ συμπέ- 

ρᾶσμα, ῥητέον ὅτι χαὶ αἱ προτάσεις ἄδοξοι. 

p. 176233 Ἔτι ὅταν τὸ xadddrov μὴ ὀνόματι ληφϑῇ. 

15 Ὡς ἐν παραβολῇ λαμβάνεσθαι ὃ βουλόμεϑα λαβεῖν ἐν τῷ ὀγδόῳ 
~ ~ b) 4 a “ , ~ lod 5 ~ ¢ > 

τῶν Τοπιχῶν εἴρηχεν, ὅταν ὃ βουλόμεϑα λαβεῖν οὕτως ἐρωτῶμεν ὡς οὐχ 

αὐτὸ ϑέλοντες ἀλλὰ δι᾿ αὐτοῦ ἄλλο βουλόμενοι λαβεῖν, οἷον βουλόμενοι 
τὴν ἐγχράτειαν λαβεῖν ὅτι ἀρετή ἐστι, μὴ εἴποιμεν “apa γε ἢ ἐγχράτεια 

ἀρετή ἐστιν; ἀλλ᾽ ‘dpa γε ὥσπερ ἣ ἐγχράτεια ἀρετή, οὕτως χαὶ ἢ ἀνδρεία | 
ἐῶ Bo ΄ 2 > “ ‘eS ~ \ ~ / YW. Ἃ 

20 χαὶ ἣ διχαιοσύνη:᾿. εἰ οὖν χαὶ ἐνταῦϑα παραβολὴν τοῦτο λέγει, εἴη ἂν f. 42τ 
~ / σ σ \ [ae \ > / / \ + yen ἢ 7 

τοῦτο λέγων, ὅτι ὅταν τὸ χαϑόλου μὴ ὀνόματι, τουτέστι μὴ αὐτὸ χαϑ 
ον ἃ Q~ 9)? ¢ ? Cae eed \ , , “ \ 

αὑτὸ ληφϑῇ μηδ᾽’ ὡς δι’ αὑτό (ὀνόματι γὰρ λαμβανεταί τι, ὅταν τὸ 

ὄνομα αὐτόϑεν αὐτὸ ληφϑῇ, οἷον τῶν ἐναντίων μία ἢ ἐπιστήμη ἢ ἣ 
5 , , ’ὔ δ ΣΝ Le σ ta \ ‘ a) ς \ b) \ ws 

ἐγχράτεια ἀρετή. παραβολῇ δέ, ὅταν λόγῳ χαὶ μὴ δι᾿ ἑαυτὸ ἀλλὰ ἄλλου 
τ ΄ σ oo \ , » ~ ΄ / σ Pe 7 

25 χάριν), ὅταν οὖν τὸ χαϑόλου παραβολῇ ληφϑῇ. ῥητέον ὅτι οὐχ οὕτως 

ἔδωχεν οὐδ᾽ ὡς ἔδωχεν ἔλαβεν: οὐ γὰρ τὴν ἐγχράτειαν δέδωχεν ἀρετὴν 
> \ \ P / > we \ σ V \ ~ ~ Vv. Ἃ 

ἀλλὰ τὴν ἀνδρείαν. εἰ δὲ pH οὕτως εἴληπται τὸ τῆς παραβολῆς, εἴη av 

λέγων, ὅταν τὸ χαϑόλου μὴ ὀνόματι ληφϑῇ. ἀλλὰ παραβολῇ χαὶ 

λόγῳ, ῥητέον τὸ χαὶ τό. μὴ ὀνόματι δὲ ἀλλὰ λόγῳ ληφϑήσεται τὸ χαϑό- 

80 hov οὕτως" apa ye ἢ ἔλαφος τετράπους οὖσα διχηλή ἐστι; ναί: τί δέ, ἢ 

4 προχειμένου A: προκείμενον a: compend. 1 6 ὅτι om. A aity A 

T tervals wt A 9 συναγοῦσαι (sic) a 12 τοιαῦται a 15 ἐν τῷ ὀγδόῳ 

τῶν Ἰοπιχῶν] c.1 p. 156b4—9 17—19 οἷον βουλόμενοι λαβεῖν ὡς ἡ ἐγχράτεια ἀρετή 

ἐστιν οὕτως ἐρωτήσομεν: ἀρ ὥσπερ A 19 post ἀρετή alt. add. ἐστιν A 
19. 20 χαὶ ἣ δικαιοσύνη χαὶ ἡ ἀνδρία A 20 γοῦν A 21 τοῦτο om. A 

ὅτι al: ὧς A ἤγουν A 22 post αὑτὸ alt. add. ἀλλ᾽ ἄλλου χάριν A 23 αὐτό- 

Yev aA: αὐτόϑι 1 μία καὶ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη A 24 παραβολὴ λόγῳ Υ: 
λέγω al: τὸ χαϑόλου ἐν λόγω Anody A αὑτὸ Α 25 ὅτι al: we A 

26 ἔδωχα ubique A ἔλαβες A 27 ἀνδρίαν A 28 τὸ χαϑόλου post ληφϑῇ 
collocat A 29. 30 ῥητέον --- οὕτως] οἷον πᾶν ἄρα τοιοῦτον" λαμβάνεται γοῦν τὸ χαϑόλου 

παραβολιχῶς χαὶ ἐξ ὁμοιότητος A 30. p. 132,1 τί δὲ ἡ αἷξ χαὶ τὸ πρόβατον οὐ ὃι- 
χηλά; ναί. πᾶν ἄρα α 

Q* 
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αἴξ; ναί: tt δέ, ὃ Bods; ναί: τί δέ, τὸ πρόβατον; ναί' πᾶν ἄρα ὃ ἂν 7 

τοιοῦτον διχηλόν ἐστιν: ἀλλὰ μὴν ὃ ἵππος οὐ διχηλὸς τοιοῦτος ὦν: οὐχ 
ἄρα πᾶν διχηλόν. ἐνταῦϑα τὸ ᾿πᾶν ὃ ἂν ἢ τοιοῦτον διχηλόν ἐστι λόγῳ 
εἴληπται" λόγος γὰρ τὸ ᾿ πᾶν ὃ ἂν Ἢ τοιοῦτον᾽, οὐχ ὄνουα. εἰ δὲ εἶπε ‘Tay 

5 ἄρα τετράπουν᾽, ὀνόματι τὸ χαϑόλου ἔλαβε" τὸ γὰρ τετράπουν ὄνομα. ἐπὶ 
τούτου δὲ ῥητέον ὅτι τὸ ᾿πᾶν ἄρα τοιοῦτον’ οὐχ ἐπὶ τοῦ τετράποδος 
δέδωχεν GAN ἐπὶ τοῦ χερασφόρου: πᾶν γὰρ χερασφόρον -διχηλόν. χωλυό- 

μενον δὲ [διὰ] τούτων δεῖ τρέπεσϑαι ἐπὶ τὸ ἐλέγχειν αὐτόν, ὅτι οὐ δέδει- 

γεν οὐδὲ συλλελόγισται, χατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν, λέγων διορισμὸν 
10 τὴν ὁμωνυμίαν, τὴν ἀμφιβολίαν, τὴν διαίρεσιν, τὴν σύνϑεσιν χαὶ τοὺς λοι- 

ποὺς τρόπους παρ᾽ ὅσους ὃ φαινόμενος ἔλεγχος γίνεται. δείξομεν οὖν 

αὐτὸν μὴ ἀποδειχνύντα μηδὲ συλλογιζόμενον ἢ ἐλέγχοντα ἐμφανίζοντες τὸν 
f ~ ~ 

τρόπον τοῦ παραλογισμοῦ. 

ρ. 176288 ᾿Εν μὲν οὖν τοῖς χυρίως λεγομένοις ὀνόμασιν. 

> ~ 5 lA ’ ~ ,ὔ ig \ 5 ~ 

15 Ev tots ὀνόμασι. φησί, τοῖς χυρίως λεγομένοις χαὶ αὐτοτελῶς 

(κύρια γὰρ ἐχεῖνα λέγει ὀνόματα τὰ οἰχεῖα τοῖς ὑποχειμένοις πράγμασιν, 

οἷον ἄνϑρωπος, ἵππος) ἀνάγχη ἀποχρίνεσϑαι ἣ ναὶ ἢ 00 ἡ ἁπλῶς 

χαὶ χωρὶς διαιρέσεως, ἐὰν μὴ ἢ ὁμώνυμον, ἤ, ἐὰν ἢ, μετὰ διαιρέσεως. 
5 \ aa ~ 5 5 rary τὰς Ὁ» SN X a)! ἍἋ 5 4 

ἐν δὲ τοῖς χολοβῶς ἠρωτημένοις, οὐ δεῖ ἁπλῶς ἡ ναὶ ἢ οὗ ἀποχρίνεσϑαι" 

90 συμβαίνει γὰρ παρὰ τοῦτο ἔλεγχος. συνεπινοούμενα δέ ἐστι τὰ συμμνη- 
΄ ~ Ὰ » le x = aA ἢ Pa) ΄ > SE eee ΄ 

μονευόμενα τοῖς προηρωτημένοις οἷον ὃ ἂν ἡ ᾿Αϑηναίων, ἂρα χτῆμά 
ἐστιν ᾿Αϑηναίων; ναί: τί δέ, ὁ ἄνϑρωπος τῶν ζῴων; ναί: ὃ ἄνϑρω- 

πος ἄρα χτῆμα τῶν ζῴων ἐστί. συνεπινοεῖν γὰρ ἀνάγκη κἀνταῦϑα τὸ 
χτῇμα: ὡς γὰρ ὃ ἂν ἢ ̓ Αϑηναίων, χτῇμα ἐστιν ᾿Αϑηναίων, οὕτως χαὶ ὃ 

25 ἂν 1 τῶν ζῴων, χτῆμα ἔσται τῶν ζῴων: ἔστι δὲ τῶν ζῴων ὃ ἄνϑρω- 

πος: utyua ἄρα ἐστὶ τῶν ζῴων. ἐνταῦϑα γοῦν ἐρωτηϑέντος χολο- 
=] ~ ΄ Lf. ΄ - ve yy \ > ~ C89) ὙΣ Δ 

βῶς τοῦ προβλήματος συνέβη ὃ παραλογισμός: ἔδει γὰρ εἰπεῖν ap ὃ ἂν 

ἡ ᾿Αϑηναίων χτῆμα, χτῆμά ἐστιν ᾿Αϑηναίων, χαὶ ὃ Λαχώνων χτῆμα, 
χτῆμα τούτων :΄. 

1 ante πᾶν add. χαὶ a 2 post τοιοῦτον add. ἤγουν A 2.3 ὃ ἵππος τετράπους 

ὧν οὐ διχηλός ἐστιν. οὐχ ἄρα πᾶν ὃ ἂν τοιοῦτον διχηλόν ἐστιν A ὃ. 4 διχηλόν 

ἐστι --- τοιοῦτον] λόγος ἐστὶν ἐκ παραβολῆς χαὶ ὁμοιότητος λεχϑεὶς A 4 post εἶπε 

add. to A 6 an δὴ τετραπόδου 1 7 δέδωχα A 8 διὰ delevi 

cf. 236. ; ὃ, 9 ὡς οὐχ ἔδειξεν οὐδὲ συνελογίσατο A 10 τὴν διαίρεσιν a: om. I 
17 7 (ante ναὶ) al: to A 19 post χολοβῶς add. zat ἐλλιπῶς A post utrumque 

ἢ add. to A 20 περὶ τούτου a εἰσι A 20. 21 συμνημονευόμενα a 

22.23 6 ἄνθρωπος ἄρα.-- ἐστί post 23. 24 τὸ χτῆμα habet A 23 ἀνάγκη, sed post 
χἀνταῦϑα A: ἀναγχάζει al 24 ἀϑηναίων ἐστίν A 25 ἔσται al: ἐστὶ A 26. 27 post 

χολοβῶς add. xat ἐλλιπῶς A 27 post εἰπεῖν add. οὕτως A 29 τούτων] λαχώνων 

ἐστὶν; ὅταν δὲ λέγης ὅτι ὁ ἄνϑρωπος τῶν ζώων ἐστὶν, οὐ τὸ χτῇμα δεῖ συνεπινοεῖν- ἀλλ᾽ ὅτι 
εἶδος τοῦ ζώου ἐστὶν ὁ ἄνϑρωπος A 
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p. 17608 Ὅταν δὲ δυεῖν ὄντοιν. 

r ~ an~ Vv 5 5» ,ὔ κὰ εὐ " ~ 5 ’ » 

[odto δῆλον ἔσται, εἰ ἀναμνησϑείημεν ὧν εἶπεν ἐν τῷ ἐλέγχῳ τῷ 
Ἁ εΥ ΝΑ » ~ oO \ é / 7 ~ \ ΄ oT 

γινομένῳ παρὰ TO EMOWEVOYV. εἶπε GE ἐχεῖσε ὅτι τῷ μὲν γενομένῳ ἕπεται TO 
Vv 

) 

ἀρχὴν ἔχειν καὶ ὄντος τοῦ γενομένου ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ χαὶ τὸ ἀρχὴν ἔχειν" 
, > \ / \ > \ ve > \ > | 5 Ἁ as \ 

el γὰρ γέγονε, χαὶ ἀρχὴν ἔσχεν’ ov μὴν εἰ ἀρχὴν ἐχεί, xal γέγονε’ πολ- 
\ 

Lea | 

hays yao 7 ἀρχή. ἐπὶ τούτων δεῖν φησιν ἐρωτώμενον τὸ μὲν μεριχώ- 
~ ἢ ce v > ’ \ ~ OQ 

τερον (τοῦτο γὰρ εἶπεν ἔλαττον) διδόναι χαὶ συγχωρεῖν: ἀληϑὲς γάρ’ 

τὸ 6& ἕτερον μὴ διδόναι: τοῦτο γὰρ δεῖ προσυπαχούειν. ἔλαττον δὲ χαὶ 
μεριχώτερον τὸ γεγονὸς τοῦ ἀρχὴν ἔχειν, ὡς χαὶ ὁ ἄνϑρωπος τοῦ ζῴου" 
ὟΣ if ἊΝ \ Ὑ Vv plist 5 Bi a 4 ~ if / >\ Vv ae Je 

10 ἀνθρώπου μὲν γὰρ ὄντος ἔστιν ἐξ ἀνάγχης χαὶ ζῷον, ζῴου ὃὲ ὄντος οὐχ 
ἐξ ἀνάγχης χαὶ ἄνϑρωπος. τοῦτο γοῦν ἅτε χαϑόλου ὃν οὐ συγχωρητέον" 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἐρωτώμενον πότερον δεῖ τὸ ἔλαττον διδόναι, ἤγουν 

σχηυατισϑείσης τῆς ἐρωτήσεως χατὰ τὸ πότερον δεῖ διδόναι τὸ μεριχόν. 
΄ ἐς μ.: \ >) σ \ ~ \ > 4 \ \ 

ὁμοίως ὃε xal ἐπὶ ὅρων χαὶ συλλογισμῶν τὰ ἐλάττονα χαὶ μεριχὰ συγχω- 

5 ρητέον ἀεί: γαλεπώ | γὰρ ἐχ πλειόνων, ἤτοι μεριχωτέρων, f. 42ν 15 ρητέον det’ χαλεπώτερον | yap ἐχ πλειόνων, ἤτοι μεριχωτέρων, f. 42 

συλλογίσασϑαι: ἄνευ γὰρ τοῦ χαϑόλου, ὡς ἐμάϑομεν, συλλογισμὸς οὐ 

γίνεται. εἶπε δὲ τὸ μεριχώτερον πλείονα, 7 διότι συνϑετώτερόν ἐστι χαὶ 
2 s ¢ \ »Ἅ 2 Ψ ~ , 2 V4 \ ~ 

éx πλειόνων (ὃ γὰρ ἄνϑρωπος ἐχ πλειόνων μᾶλλόν ἐστιν ἥπερ τὸ ζῷον’ 

ἔγει γὰρ χαὶ τὰ τοῦ Cur ἴον τὴν οὐσίαν. τὸ ἔυψψυγον χαὶ τὸ αἰσϑητι- χει γὰρ τοῦ ζῴου, οἷον τὴν οὐσίαν, τὸ ἔμψυχον χαὶ τὸ αἰσϑητι 

20 “Ove SYEL GE χαὶ τὸ Λογιχὸν AAL τὸ ETLOTH UTS OEXTLXAOV, ἅπερ τὸ QWOV 
\ οὐχ ἔχει), ἢ εἶπεν αὐτὸ πλείονα, ὅτι τὸ χαϑόλου τρόπον τινὰ ἕν ἐστι, τὰ 

δὲ μεριχὰ πλείονα. χαλλίων δὲ ἣ προτέρα ἐξήγησις. 

p.176b11 ᾿Εὰν δ᾽ ἐπιχειρῇ ὅτι τῷ μέν. 

μι 5 ~ 7 σ >) ~ 5 ‘ 5 / A ~ 

ἴρηται ἐν τοῖς Τόποις ὅτι, εἰ τῷ γένει ἐστὶν ἐναντίον, χαὶ τῷ 

95. τοῦ γένους εἴδει ἀνάγχη εἶν ἴδος ἐ ἴον" τῇ γὰρ ἀρετῇ γένει οὖσ: Ἷ ς εἴδε yun εἶναι εἶδος ἐναντίον: τῇ γὰρ ἀρετῇ γένει οὔσῃ 

1 δυοῖν a Arist. 2 εἶπεν] c.6 p. 168637 sq. 3 ἐκεῖσε, ὅτι A: om. al vey om. A 

ἕπεται A: ἕπεσϑαι. al 5 ἔχει al: ἔσχε A: εἶχε b 6 ἐρωτῴμενον a: ἐρωτωμένους A: 

compend. 1 7.8 εἶπεν --- τοῦτο γὰρ om. A 10 ἐξανάγκης ἐστὶ Α 11 post 

ἀνάγκης add. ἐστὶ A 12 δεῖ --- διδόναι] ἢ καὶ οὕτως εἰπεῖν διὰ πλείω σαφήνειαν" εἰ γοῦν 

δύο εἰσὶ τινὰ, ὧν τὸ μὲν ἡγούμενον ἐστὶ χαὶ μεριχώτερον, τὸ δὲ ἑπόμενον χαὶ χαϑολιχώτερον, 

ἐὰν τὸ καϑόλου ἐρωτώμενον χατὰ τὸ πότερον A 13 post πότερον add. ἤγουν ἐν τῶ 
λέγειν τὸ πότερον A post διδόναι add. χαὶ συγχωρεῖν τὸ ἔλαττον, ἤγουν A post 

peptxdv add. ἀλλ᾽ οὐ τὸ χαϑόλου A 14 δὲ χαὶ ἃ: δὲ I: χαὶ A 15. 16 γάρ ἐστι 

συλλογίσασϑαι ἐκ πλειόνων, ἤγουν ἐκ μεριχῶν ἄνευ τοῦ χαϑόλου τι προσλαβεῖν: ὡς γὰρ ἐμά- 

ὕομεν, ἄνευ τοῦ χαϑόλου A 15 ἤτοι I: ἤγουν a 17.18 λέγει δὲ τὰ μερικὰ πλείονα 
ὡς συνϑετώτερα χαὶ ἐχ πλειόνων συγχείμενα A 17 συνθέτωτερόν v: συνϑετώτερά ἃ: 

compend. | 18 éx prius v cf. A: om. al μᾶλλον om. A ἤπερ al: 

παρὸ A , 19 ὁ γὰρ ἄνϑρωπος οὐ μόνον ἔχει τὰ τοῦ ζώου A χαὶ alt. om. A 
T 

19. 20 aicdy 1 20 ἔχει δὲ al: ἀλλὰ A τὸ λογικὸν xal ϑνητόν- xal τὸ νοῦ χαὶ 

ἐπιστήμης A 20. 21 ἅπερ --- ἔχει om. A 21 ἣ πλείονα εἶπε τὸ μεριχόν A 

23 τῶν 1 24 ἐν τοῖς Τ᾽ όποις] IV ὃ p. 128 490 sq. γένει οὔσῃ scripsi: γένος 
οὔσῃ al: γένους οὔσης VY 
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10 

15 

τῷ σι 

30 

9 συγχωροῦντα scripsi: συγχωροῦνται a: compend. I 

ἀμφιδόξων λαμβάνοντι οἷον βούλει A σ᾽ addidi λέγοντα ἃ compend. I 
18 inter τὸ et vat spat. ὃ--4 litt. I 19 λέγειν ΑἸ: λέγει a γνώμας δὲ ὡς λέγει 

χαλοῦσι τὰς A 20 δόξας, ἤγουν τὰς δοχούσας A 20. 21 σοφοῖς--- πλείστοις A 

21 χαὶ τῶν σοφῶν τοῖς πᾶσιν Α 22 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Torxdy] c.1 p. 100621—23 

ἄλλας, αἱ videtur, I pr. 27 αὐτοῦ A 28. 29 ἀμφιδοξεῖται δὲ xat a: ἀμφιδοξεῖ δὲ 

to I 30 μὴ, quod post χωλύει collocant aAI, transposui 91 μεταφέρει a 

92 τὴν om. A on A ἀκίνητος A: ἀϑάνατος al ἐστιν om. A 

τὴν ἀναρμοστίαν, τῇ δὲ ψυχῇ οὐσίᾳ οὔσῃ ph εἶναι ἐναντίον τι, ῥητέον, 

φησίν, ὅτι ἔστι xal τῇ ψυχῇ ἐναντίον, ἀλλ᾿ οὐ χεῖται ὄνομα αὐτῷ, ἔστι δὲ 

ἀνώνυμον. 

p. 1160υ14 ᾿Επεὶ δὲ ἔνια μὲν ὧν λέγουσιν οἱ πολλοί. 

Ἐπεί, φησί, τὸν μὴ συγχωροῦνταά twa ὧν ot πολλοὶ λέ- 

youor ψεύδεσθαι φάσχουσι, ἔνια δὲ οὐ συγχωροῦντα, οἷον ὅσα εἰσὶν 
> eS ξ Ψ λέ Aes ὃ Ἐπ πὰ nn) \ mien aw ! “ae ~ Coy ἀυφίδοξα, ob λέγουσι ψεύδεσθαι, ὡς χαὶ τὸ περὶ τῆς ψυχῆς τῶν ζῴων 
ἔχει, ἐν τοῖς ἀμφιδόξοις οὖν τούτοις οὐ δεῖ ἁπλῶς ἀποχρίνεσϑαι (τοῦτο γὰρ 

λείπει) ἀλλὰ σχοπεῖν ὅπως βούλεται ὁ ἐρωτῶν, ἵνα αὐτὸς μὴ λάβῃς αὐτό. 
τα >» Ψ = 493) hi ¢ > ¢ ! = \ ὃν: Ἁ al ava ae 2 "ἃ ~ a ; / 

οἷον εἰ ἔστι πρόβλημα “apa ἢ ψυχὴ ὕνητὴ ἡ AVavatos;’, ἐπεὶ τοῦτο ἀμφί- 

δοξον, σχόπησον ὃ βούλεται 6 ἐρωτῶν, χαὶ αὐτὸς δὸς τὸ ἕτερον" οὐδεὶς 
γὰρ ὃ μεμψόμενός (σ᾽. οἷον βούλει τῶν ἀμφιδόξων λέγοντα. ἐν δὲ τῇ λέξει, 
c y ὧν ὟΝ - “- va ΄ y” 7, , 
ὡς εἴρηται, τῇ ἐν ots οὖν ἄδηλον ποτέρως εἴωϑε λέγεσϑαι, λείπει 
Ses) , δεῖ \ fs ἘΠ ΒΥ... ΤΑ \ ~ AS > " vo τὸ “ἐν τούτοις δεῖ μὴ ovyywpetv’ ἔστι γὰρ τὸ πλῆρες “ἐν οἷς οὖν ἄδη- 

λον ποτέρως εἴωϑε λέγεσϑαι, οὐ δεῖ συγχωρεῖν τὸ vat 7 τὸ οὔ, ἀλλ᾽ 
ἁπλῶς λέγειν ὅτι ἀδηλον τὸ προτεινόμενον᾽. λέγει δὲ λέγεσϑαι γνώμας 

χαὶ τὰς ἀληϑεῖς δόξας, ὁποῖαί εἰσιν αἱ δοχοῦσαι “᾿πᾶσιν 7 τοῖς πλεί- 
στοις 7] τοῖς σοφοῖς, χαὶ τούτοις 7 πᾶσιν ἣ τοῖς πλείστοις ἢ τοῖς μάλιστα 

/ 2) \ “ 2 ~ / ~ \ ~ yv Χ \ 7 γνωρίμοις, περὶ ὧν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν οπιχῶν εἴρηται, χαὶ τὰς ὅλας 
> ΄ ΄ ἵν Sieagy. \ Ω 7Ὶ ΒΞ εν > X b) , 
ἀποφάσεις, λέγων ὅλην ἀπόφασιν τὴν χαϑόλου ἀπόφασιν, οἷον τὴν οὐδείς. 

Ρ.116090 "Ete οὗ τὸ ἀληϑὲς ἀμφιδοξεῖται. 

Ἔκφ᾽ ὧν, φησίν, οὐκ ἔστι τὸ ἀληϑὲς ὁμολογούμενον GAN ἀμφι- 

δοξούμενον, UGALOTE τις μεταφέρων χαὶ μεταλαμβάνων τὰ ὀνόματα 
᾿ Ὁ 7 Saal tees Nee 4 of es > d s > \ ᾿ πρὸς τὸ χρήσιμον αὐτῷ διαλάϑοι av. εἰ γὰρ ἀληϑὲς μέν ἐστι τὸ τὴν 

ψυχὴν ἐξ ἑαυτῆς χινεῖσθαί te xat αὐτοχίνητον εἶναι, ἀμφιδοξεῖται δὲ 
\ 5 ue / \ Gnd IF ς ~~ \ \ ~ Ir 

nat ἐπίσης φαίνεται xat χινεῖσϑαι ἐξ ξαυτῆς χαὶ μὴ χινεῖσϑαι (οὐδὲν 
\ ΄ eee} - Ἂν > ~ ΄ ! a) ΟΣ ye Ἀν 

γὰρ χωλύει ἐφ᾽ οὗ τις μὴ ἔχει ἀχριβῇ χατάληψιν, ἐπίσης νομίζειν χαὶ ὅτι 
οὕτως xat ὅτι οὐχ οὕτως), ἂν μεταφέρῃ τὸ τῆς χινήσεως ὄνομα ὃ ἀπο-" 

χρινόμενος εἰς τὴν ἀχινησίαν χαὶ φησὶν ὅτι ἣ ψυχὴ ἀχίνητός ἐστιν, GAN 

ee ν  ννϑ υ ὰὴϑ ννΥ 

15 γάρ σοι μέμψοιτο ἐπὶ τῶν 

—— 
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δ ΄ \ » ws 5 D/P ἽΝ { \ ~ ς᾽ ΄ 

οὐχ ὡς σὺ ἤρου sp ana οὐ δόξει δ φεξεσϑάς χαὶ σοφιστιχῶς ἀποχρί- 

ἄνατος, ὕνητὴ νεσϑαι. δειχϑείη δ᾽ ἂν ἢ ψυχὴ διὰ μὲν τοῦ αὐτοχινήτου ἀϑάν 

δὲ διὰ τοῦ ἐναντίου: εἰ γὰρ μὴ χινεῖται. οὐὸδξ χωρίζεται τοῦ σώματος, 
" % 4 , mal ἃ ΄ ‘ ’ ~ 4 

χαὶ εἰ μὴ χωρίζεται, ἐστὶ Ovyty. ἢ λέγοι ἂν διὰ ᾿τοῦ μεταφέρειν τὸ 
a ~ a ~ ¢ ἦ , 2 ΄ a C9 ΑΔ ! - A € pare x Pe a WA a= 

5 μεταφοραῖς χρῇσϑαι" εἰ γάρ τις ϑείη thy ψυχὴν ὕνητήν, χρήσεται [δέ] τις 
ww ΄ ΄ \ “» ΄ ΄ » ers 

μεταφορᾷ χαὶ εἴπῃ et ἢ Ψυχὴ ἁρμονία ἐστὶ ζωὴ οὖσα᾽, ὡς ὁ [ἰλάτων ἐν 

τῷ Φαίδωνι πεποίηχεν, ᾿ οὐχ ἂν γένοιτό ποτε ἀναρμοστία, ἤτοι ϑάνατος" εἰ 
ε 4 > ΄ ΄ ΄ ΄ 

γὰρ ἢ ψυχὴ ζωὴ οὖσα ἁρμονία ἐστίν, πάντως ὃ ϑάνατος ἀναρμοστία ἐστίν - 

εἰ δὲ ἢ ἁρμονία μὴ γίνεται ἀναρμοστία, πάντως οὐδὲ ϑάνατος: ἀϑάνατος ἄρα }] 

ε 2} \ \ >Q. 2 . ἢ ΄ 
10 ἢ ψυχή᾽. χαλλίων δὲ ἢ προτέρα ἐξήγησις διὰ τὰ εὐθὺς ἐπενηνεγμένα- λέγει 

γὰρ ἔτι ὅσα ἄν τις προαισϑάνηται τῶν ἐρωτημάτων, προενστα- 

τέον. τῷ ἀποχρινομένῳ ταῦτα πάντα παρεγγυᾶται, | πῶς δῆτα τὰς f. 48: 

ἀποχρίσεις ποιουμένῳ οὐχ ἔσται αὐτῷ συμποδισμὸς χαὶ ἀπάτη“ λέγει γοῦν 

χαὶ ταῦτα τῆς ἄνωϑεν ἐννοίας ἐξηρτημένα. ἔστι δὲ τοιοῦτος τῶν λεγο- 

15 μένων ὃ νοῦς’ ὅταν τινὰ ἐρωτῶνται, οἶδεν δὲ ὁ ἀποχρινόμενος αὐτὰ δὴ τὰ 

ἐρωτώμενα ἀμφίδοξα εἶναι, προαγορευέτω χαὶ λεγέτω μὴ οὕτως ἔχειν, ὡς 

ὃ ἐρωτῶν τίϑησιν, ἀλλὰ ἐναντίως: οὕτω γὰρ ποιῶν χαὶ μόνον οὐχὶ ἐπιστο- 
, ΄ ἃ ~ 4 C29 ΄ Ὑ ΄ \ , > \ mm \ 

υίζων διὰ τοῦ λέγειν οὐχ οὕτως ἔχει ὡς σὺ φῇς, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ 

ἐναντίον χωλύσεις τὸν ἐρωτῶντα ὃ βούλεται συμπεραάνασῦϑαι. 

ω).υ ~6 R τ - a - [Δ] “<< o Cc on ο ce wy 20 p.176029 Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἢ μὲν ὀρθὴ Adots 
συλλογισμοῦ. 

Μέλλων γωρΐῆσαι εἰς τὸ παραδοῦναι υῖν υέϑοδον Ot ἧς ἂν δυναί. | it i | 

a. 

( > 7 \ ΄ oy sive ΄ eh v 
υεϑα διαλύειν τὰ σοφίσματα. εἴτε xz} δμωνυμίαν εἰσὶν εἴτε xat ἀμφι- 

» ) ~ > 
βολίαν 7 xa? ἕτερόν τινα τρόπον τῶν ἀπηριϑμημένων δέχα xal τριῶν, 
ἌΣ \ , aes \ re , \ \ σ > ~ +4 

25 ἀνάγει τὸν λόγον ἐπὶ τὸ χαϑολικώτερον. χαὶ φησὶν ὅτι, ἐπεὶ πᾶς συλλο- 
Ὰ ἈΠ τ ak \ \ 7 >] ’ Ἂς ΓΞ , Ξ Vv 1 . ~ ~ 

γισμὸς GowLatinos ἢ παρὰ τὴν ὕλην ἐστί, τὰς προτάσεις ἔχων ψευδεῖς, 7 
παρὰ τὸ σχῆμα χαὶ χατὰ τοῦτο ὧν ἀσυλλόγιστος, τοῦ μὲν χατὰ τὸ σχῆμα 

ὄντος ἐρρωμένου ψευδεῖς δὲ τὰς προτάσεις ἔχοντος δεῖ ἀναιρεῖν μίαν τῶν 

χειμένων προτάσεων, παρ᾽ ἣν τὸ ψεῦδος, ἢ εἰ τύχοι χαὶ ἀμφοτέρας, ἀλλὰ 
αν \ / ¢ 4 5 ΄ 

80 μᾶλλον τὴν μείζονα, ὡς πολλᾶχις εἰρήχαμεν, χαὶ διαλύειν οὕτως αὐτόν, 
~ \ ~ 7 \ 5 ΄ 

τοῦ O& τὸ σχῆμα ἡμαρτημένον ἔχοντος τὴν ἀσυλλογιστίαν αὖϑις ἀπελέγ- 
ei) | it ‘ | | i 

yew χαὶ οὕτω χαὶ αὐτὸν ἀνατρέπειν. ὃ πᾶς μὲν οὖν τῶν λεγομένων 

σχοπὸς τοιοῦτός ἐστιν. ἐπιέναι δὲ παροδιχῶς χαὶ τὴν λέξιν οὕτως ἔστιν. 
> eT WS , AS. SEN Be ~ cole ~ 
ἐπεὶ ἢ ὀρϑὴ ἐμφαάνισις χαὶ ἀπόδειξις τοῦ ἁπλῶς σοφιστιχοῦ συλλογισμοῦ 

1 σὺ ἤρου om. in spatio 5 fere litt. A σοφίσεσϑαι a 2 αὐτοχίνητος a 3.4 τοῦ 
σώματος χωρίζεται" ef δὲ μὴ χωρίζεται, συμφϑείρεται τούτω. ἢ A ὃ δέ delevi τις 

alt. om. Ὁ 6.7 ἐν τῷ Φαίδωνι] c. 36 sqq. 7 ἤτοι ΑΙ: ἤγουν a 9 ἡ om. A 
γίνεται Al: γένοιτο a 10 προτέρα ΑΙ: πρώτη ἃ 12 δὴ A 14 ἔτι ἃ 15 ἐρω- 
τῶνται Scripsi: ἐρωτῶντα al δὲ I: om.a 16 xpoayopevetw 1: προσαγορευέτω a 

17 μονονουχὶ a: μονονοὺ [ 18 tod a: τὰ I 24 δεχατριῶν A 27 xai dele- 

verim 28 ἐρρωμένου aA: ἐρωτωμένου | 30 πολλάχις] velut p. 120,18 εἰρήχα- 

μεν aA: εἰρήχειμεν | 32 6, πως a τοῦ λεγομένου A 34 ἀπόδειξις Al: ἀπόδοσις ἃ 
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αὕτη ἐστί, τὸ δεῖξαι παρὰ ποίαν τῶν προτάσεων συμβαίνει τὸ ψεῦδος, τὴν 
4 af >! Ἁ 35 7 ΄σ \ Wes aA ca ιἐ >] S , e \ XN 

μείζονα ἢ τὴν ἐλάττονα, ὃ OF ψευδὴς συλλογισμός ἐστι διττός, ὁ μὲν TO 
~ 5 / Vv ς e Pd car ΄ \ » / \ ~ \ 

σχῆμα ἐρρωμένον ἔχων, ὡς ὃ λέγων “ὃ λίϑος παντὶ ζῴῳ, τὸ ζῷον παντὶ 

ἀνϑρώπῳ᾽ xat συλλογιζόμενος ἐχ τῆς πᾶς χαὶ πᾶς ψευδές τι συμπέρασμα, 

ὃ - λ 4 Ἂν 3. ΄ Ό ΘΑ \ \ ~ 4 > 5 τὸ πάντα ἀνϑρωπον εἶναι λίϑον. ὃ δὲ παρὰ τὸ σχῆμα λαμβανόμενος ἀλης- 

ϑευουσῶν τῶν προτάσεων, ὡς ὃ Ex δύο χαταφατιχῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι 

τὸν ἄνϑρωπον ἵππον εἶναι συμπεραινόμενος, ὅστις χαὶ μὴ ὧν συλλογισμὸς 

δοχεῖ εἶναι τοῖς ἰδιώταις, εἴη ἂν τοῦ οὕτως συλλογιζομένου συλλογισμοῦ 
͵ σσ ~ 5 ’ 5 4 >. ~ / he a a ae 

λύσις ἥ τε νῦν εἰρημένη (εἰρημένην δὲ νῦν λύσιν λέγει τὴν προσεχῶς 

10 ῥηϑεῖσαν, τὴν ὅτι οὐ συλλελόγισαι, ἀλλ᾽ ἀσυλλόγιστος et διὰ τὸ ὁμώνυμα 
ἢ ἀμφίβολα εἶναι τὰ ἠρωτημένα 7 τι τοιοῦτον, ἢ ὅτι ἐχ δύο μεριχῶν 

συλλογίζῃ ἣ ἐχ δύο ἀποφατιχῶν 7 τι τοιοῦτον) χαὶ 7 διόρϑωσις τῆς 
od χαλῶς ληφϑείσης προτάσεως, παρ᾽ ἣν τὸ ψεῦδος συνάγεται. ὥστε ̓ 

ἔσται λύειν τοὺς τοιούτους συλλογισμοὺς τοὺς μὲν συλλελογισμένους 
ἊΣ 5 φ Ὰ \ 7 Ὁ ἣν \ / 

15 ἀνελόντα, τοὺς δὲ φαινομένους διελόντα. τοὺς φαινομέ- Ξ 

ἢ , Vv >) \ ~ 5 4 ‘ , ΄ ~ 

vous διελόντα λύειν ἴσον ἐστὶ τῷ ἀναλύοντα εἰς τὰς προτάσεις ὁρᾶν ξ 
~ 5 ΄ Ἀ , ΄ 7 , >] \ 5 7 Ἃ ws \ 

πῶς ἐλήφϑησαν, χαὶ πότερον ὁμώνυμα ἐστι TA ἠρωτημένα ἣ ἄλλον τινὰ 

τρόπον, ἐξ ὧν ot παραλογισμοὶ γίνονται. χαὶ τοὺς μὲν συλλελογισμένους 
- Σ 

χαὶ τὸ ἴδιον τοῦ σχήματος ἐν ᾧ συνελογίσϑησαν φυλάττοντας ἀναιρετέον 

20 δειχνύντας τὸν τρόπον τοῦ παραλογισμοῦ, τοὺς δὲ ἀσυλλογίστους διαιροῦν- 
΄ ᾿ 

τας χαὶ δειχνύντας ὅτι at δύο χαταφατιχαί εἰσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι ἤ τι 

τοιοῦτον. διὰ μὲν οὖν τῶν μέχρι τοῦ νῦν εἰρημένων περί τε τοῦ χατὰ 

τὸ σχῆμα ἡυαρτημένου χαὶ περὶ τοῦ χατὰ τὴν ὕλην ψευδομένου διελάμ.- 

βανε- νῦν δὲ περὶ μόνου τοῦ τὸ σχῆμα μὲν ἐρρωμένον φυλάττοντος τῆς 
= \ > / 5 Ψ' \ , ~ Ἁ \ σ 9 \ ~ 

25 δὲ ἀληϑείας ἐχπίπτοντος τὸν λόγον ποιεῖται. χαὶ φησὶν ὅτι, ἐπεὶ τῶν 
\ ¥ A ~ ς > \ Vv \ ΄ ¢ 

τοιούτων συλλογισμῶν οἱ μὲν ἀληϑὲς ἔχουσι TO συμπέρασμα, ὡς οἵ 

λέγοντες “6 ἄνϑροωπος λίϑος. 6 λίϑος ζῷον. 6 ἄνϑρωπος ἄρα Cwov’, οἱ δὲ τὸ ϊ 9 ϊ ‘ ᾽ 

συμπέρασμα ψευδὲς ς δῆλοι, τοὺς μὲν χατὰ τὸ συμπέρασμα ἔχοντε 
Vv ΄ \ ‘ σ 3 \ 4 ! \ 

ott λύειν: χαὶ γὰρ ὅταν [μὲν] τὸ συμπέρασμα ψευδὲς 
a abies 2 4 ,Ὰ, ὅδ ἴδ 5 ς nad - 7 80 ἢ. ἐξ Avayxys χαὶ αἱ προτάσει 

ψευδομένους διττῶς 

ς ψευδεῖς εἰσιν. ἀναιρεϑήσεται οὖν ἐν τοῖς 
τοιούτοις συλλογισμοῖς χαὶ τὸ συμπέρασμα χαὶ αἵ τὸ τοιοῦτον συνάγουσαι | 

δὲ χατὰ τὰς προτάσεις ψευδομένους f. 43v 
΄ 

προτάσεις συμπέρασμα. τοὺς 
4 a Va lf - λύε . 2 Ms A δ 5 - Pa !)- δῷ ares ae ὃξε 2 = ἐπ μοναχῶς ἔστι λύειν: ἐπεὶ γὰρ χαὶ ἐχ ψευδῶν συνάγεται ἀληϑές, ἐν τοῖς 

"ὦ τοιούτοις αἱ προτάσεις ἀναιρεϑήσονται, οὐ μὴν χαὶ τὸ συμπέρασμα" τοῦτο 

35 γὰρ ἀληϑές.ς ὥστε τοῖς βουλομένοις λύειν τοιοῦτον συλλογισμόν, σο- 

φιστιχὸν δηλονότι, πρῶτον μὲν σχεπτέον ὅτι χατὰ τὸ σχῆμα ἣμαάρ- 

ὃ. ἐρωτώμενον ut p. 135,28 1 5 λαμβανόμενος) λαμβαν in ras., αὖ videtur, A 

6 6 Al: om.a 9 λύσιν ex ϑύσιν corr. I λέγει λύσιν A 10 συλλελόγισαι A: 
συλλελόγισται al et A: 7 al 10. 11 ὁμώνυμον ἢ ἀμφίβολον I pr., corr. 1 

11.12 ἢ ὅτι --- τοιοῦτον om. 1 14 ἔσται AI: ἐστὶ ἃ ante λύειν add. τὸ al: 

om. A 16 διελόντα] a corr., ut videtur, I ἀναλύοντα A: ἀναλύοντι al 

18 μὲν A: om. al 19 ἀναίρετον a 20.21 διαιροῦντα χαὶ δειχνύντα A 24 μὲν 

om. A 25 ἀληϑείας A: ἀχριβείας al ἐχπίπτοντας a 29 pév delevi 91 xat | 

prius superscr. 1 36 immo et sive et τι 
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f τηται. ἢ χατὰ thy ὕλην. χαὶ ef χατὰ τὴν ὕλην τυχὸν εἴη τὸ αἴτιον, 

ζητητέον πότερον ἐν ταῖς προτάσεσιν ἔχει τὸ ψεῦδος 7 ἐν τῷ συμπερά- 

σματι. εἰ μὲν οὖν ἐν τῷ συμπεράσματι, χαὶ ἐν ταῖς προτάσεσιν ἐξ ἀνάγχης, 

οὐ μὴν τὸ ἀνάπαλιν. ζητητέον 6& ταῦτα, ὅπως, εἰ μὲν εἴη χατὰ τὸ σχῆμα 

qn 

΄ / ἣΝ 4 5 ‘ 4 > ἊΝ \ \ 77> »] / 

ἡμαρτημξνης, διελόντες AUTOY λύσωμεν, Et OE παρα τῊν Ὁλὴν. αναιρξσιν 

\ ~ ὦν vA ΄ σ Ὕ . ~ 

τῆς ψευδοῦς προτάσεως ποιησάμενοι. τὸ γὰρ ὅπως ἣ διαιροῦντες 
> 
! 

Ψ ~ / Ἁ \ S ~ 3 ‘ a > ΄ ‘ 

AVALPOUVTES λύωμεν; TO υὲν OLALPOV ES ἀντί τοῦ αἀναλύοντες εἰς TAS 
a" 5 

YT 

Fa ~~ ’ ~ on \ 
OOE “ WOE ἄντι τοῦ “ tO GUIL- προτάσεις᾽, ὥσπερ χαὶ τὸ ἀναιροῦντες ¢ 

δ ‘ , 7 πέρασμα μόνον 7 τὸ συμπέρασμα χαὶ τὰς προτάσεις. 

/ ν ~ > / J \ \ ΄ 

10 p. 11717116 Διαφέρει δὲ πλεῖστον ἐρωτώμενον τε χαὶ μὴ λύειν 

λόγον. 
' 

7 > \ \ , ~ ¢ ΧΑ Ν ie Ps. ¢ »ὦ ‘ ~ ΄ 

Ισον ἐστὶ τὸ προχείμενον τῷ ᾿ πολὺ διαφέρει τὸ ὁρᾶν τὴν τοῦ λόγου 

ἁμαρτίαν (τοῦτο γάρ ἐστιν ἣ λύσις, ἣ εὕρεσις τῆς ἁμαρτίας τοῦ λόγου), ὅτε 

χατὰ σχολὴν χαὶ xa’ ἑαυτοὺς λαμβάνοντες τὸν συλλογισμὸν σχοποῦμεν, 

15 πῶς συλλελόγισται χαὶ πῶς αἱ προτάσεις ἐλήφϑησαν, χαὶ ὅτε ἐρωτώμεϑα᾽" 
5 ~ , 5 \ ~ ~ Vv SP ied ~ Ψ lA A 

ἐργῶδες γάρ ἐστι χαὶ πολλῆς τῷ ὄντι ἕξεως Gua τῇ ἐρωτήσει τὸ συμ- 
βαῖνον éx τοῦ λόγου δύνασϑαι συνορᾶν. 

p.17729 Τῶν μὲν οὖν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ ἀμφιβολίαν 
>] Ls 

ἐλέγχων. 

90 Τέσσαρές εἰσι τρόποι ἐξ ὧν τὰ δύο εἴδη, τό te xa ὁμωνυμίαν 

χαὶ τὸ zat ἀυφιβολίαν, εἴωϑες συνίστασϑαι. πρῶτος μέν, ὅταν ὃ λόγος 
ἢ τοὔνομα πλείω σημαίνῃ, ὃς ual χοινὸς ἐστιν ἐπίσης τοῦ τε ἀπὸ τῆς ὁμω- 

ld Is > d ‘ ~ b] ΄ NS Α QZ a νυμίας γινομένου ἐλέγχου χαὶ τῆς ἀμφιβολίας. δεύτερος δέ, ὅταν ¢ 
- loa la Vv ar % κ᾿ , as σ Ἁ 

ὦμεν οὕτω λέγειν: ἔστι ὃὲ ual οὗτος χοινός. τρίτος δέ, ὅταν τὸ συν- 
95 τεϑὲν πλείω σημαίνῃ, χεχωρισμένον δὲ ἁπλοῦν ἐστιν, ὡς τὸ “ἐπίσταται 

΄ ᾿ ς , by ΄ 

γράμματα᾽- οὔτε γὰρ τὸ ᾿ἐἐπίσταται᾽ πλείω σημαίνει οὔτε τὸ ᾿γράμματα᾽. 
\ % ,ὔ 5 fal / Ya £ 5 ~ \ . ΄, ΄ 

συντεϑὲν δὲ διττόν ἐστιν’ ὃς τρόπος ἰδιός ἐστι τοῦ χατὰ ἀμφιβολίαν μόνου. 
΄ ΄ ΄ , 

τέταρτος δὲ 6 ἀντιστρόφως τούτῳ ἔχων, ὅταν τὸ μὲν σύνϑετον ἕν σημαίνῃ; 
ὡς τὸ “ὃ ἄνθρωπος νεχρός dott’, χεχωρισμένον δὲ πολλά, ὥσπερ χαὶ τὸ 
ἐφ ie = ΄ ov , 

30 Ὅμηρος ποιητής ἐστιν᾽ ἕν δηλοῖ, χωρισϑὲν δέ, οἷον “Ὅμηρός dot, πολλά" 
ἢ γὰρ ὅτι ποιητής ἐστιν, 7 ὅτι ζῇ χαὶ ἔστι. τούτων οὕτως ἐχόντων λέγει 
σ ~ \ \ ¢ 7 \ > / > / ς \ ὅτι τῶν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ ἀμφιβολίαν ἐλέγχων οἱ μὲν 

7 ~ , x ‘ 

παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἔλεγχοι Ev τι τῶν ἐρωτημάτων ἔχουσι πολλὰ 

2 ἐν ταῖς AI: ἢ év tats a 10. 11 λύειν λόγον om. I 14 λαμβάνοντες seripsi: 

λαμβάνονται al 15 ἐρωτώμεϑα A: ἐρωτῶνται al 18 post zat add. τὴν A Arist. 

(om. D) ef. vs. 32 19 ἐλέγχων om. A 20. 21 δύο --- συνίστασϑαι al: πολλαχῶς 

λεγόμενα συνίστασϑαι εἴωϑε A 22 σημαίνει ἃ 23 68 A: om. al 25 σημαίνει a 

28 todtov A σημαίνει a 29 post to alt. add. ὁ ἃ 30 χεχωρισϑὲν a dl ἢ 
prius AI: εἰὶ a 32 τῶν παρὰ Al: περὶ τῶν a 33 post ἔχουσι erasit 1 litt. A 
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Mv 

~ Vv 7 ~ ~ ~ 

σημαῖνον, TO ὄνομα δηλαδή" ἐπεὶ ὃὲ τοῦτο ἔχουσι πολλὰ σημαῖνον, χαὶ 
= “4 S \ Vv Φ' ΄ a) > 

ὃ λόγος διττὸς ἔσται ᾧ συνεπλάχη TO ὄνομα. προσυπαχουστέον οὖν τὸ 
ς \ \ , >? ? 2 ~ lod x ΄ 

χαὶ τὸν λόγον΄, ἵν Ἢ τὸ πλῆρες οὕτως" Of μὲν παρὰ τὴν δμωνυμίαν 
v " Vv ~ e 

ἔχουσι χαὶ TO ὄνομα χαὶ τὸν λόγον πλείω σημαίνοντα. ἐν γὰρ τῷ “ὃ 
4 7 > ‘ ¢ c 

5 χύων πορεύεται xual τὰ ὀνόματα πλείω σημαίνει χαὶ ὃ λόγος" H γὰρ 
/ \ 5 \ σ ! = \ Q7 = \ ’ τὰ / 5 ω Ν πορεία χαὶ ἐπὶ ἕρψεως χαὶ βαδίσεως χαὶ νεύσεως λέγεται. εἰ οὖν τὸ 

7 ἊΨ yy ΄ eo 7, ~ 

χύων ὄνομα πολλὰ σημαίνει, ἔσται χαὶ ὃ λόγος ᾧ συντεϑήσεται τοῦτο 
\ διττός [ot δὲ τὸ συμπέρασμα]. ot δὲ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν ἐν λόγῳ τὸ 

2 4 ΄ . > c 

διττὸν ἔχουσιν, ὃν συμπέρασμα ὠνόμασε διὰ τὸ χαὶ αὐτὸ λόγον εἶναι: ἣ 
\ ) ¢ / ΄ ἊΝ 

10 γὰρ ἀμφιβολία χαὶ ὡς πρότασις προβάλλεται χαὶ προτείνεται, γίνεται δὲ 
\ / ς τς \ \ bd “4 \ oy le Vv “4 χαὶ συμπέρασμα. οἱ οὖν παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν τὸν λόγον ἔχουσι TA 

Ὄ ΄ fy Ν 9\ > pies τ is + ςς / ~ \ fod ) σημαίνοντα, τὰ δὲ ὀνόματα οὐχί, οἷον “γένοιτο χαταβαλεῖν τὸν ὅν ἐμ, 

ἐνταῦϑα γὰρ τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν διττόν, αὐτὸς δὲ ὃ λόγος σφᾶς 
5 ~ c ~ , ~ 

αὐτοὺς σημαίνων ἑλεῖν te χαὶ αἱρεϑῆναι. χαὶ τάχα τις εἴποι ὡς χαὶ ἐν τῷ 
? > ,ὔ 5 Ὄ. \ 5 7 

15 χατ ἀμφιβολίαν ἐλέγχῳ χαὶ ὃ λόγος χαὶ τοὔνομα τὸ διττὸν ἔχουσιν" ἐν 
ων OK ποτ Vv ~ ΄ Ἀ a ~ 

γὰρ τῷ ap ἔστι σιγῶντα Aéyews’ χαὶ ὃ λόγος διττὸς χαὶ τὸ σιγῶντα. 

χαὶ πρῶτα μὲν λεχτέον ὅτι τὸ σιγῶντα οὐχ ὄνομα ἀλλὰ μετοχή" δυοίως 
\ > \ ἐκ ~ Ὑ' ΦΧ > \ \ ~ \ Ἃ ἐπ "4 \ 

χαὶ TO ὁρῶντα. GhAws τε OF ἐπὶ μὲν τῶν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀεὶ τ o- 

διττὸν χαὶ ἐν ὀνόμασίν ἐστι χαὶ ἐν λόγοις: ἐν OF τοῖς παρὰ THY ἄμφι- 

90 βολίαν παραλογισμοῖς | οἰχεῖον μὲν ἐν τῷ λόγῳ τὸ διττόν, ὡς εὑρήσεις f. 44: 
\ 4 7 > \ vat 5 \ / of eat \ Ὑ \ τὸν φιλόσοφον xat ἀρχὰς τοῦτο αὐτὸ λέγοντα: OTe δὲ ἔχουσι τὸ 

διττὸν χαὶ ἐν ὀνόματι, ote δὲ οὐχ «ἔχουσι. ζητήσειε ὃ ἂν τς πῶς 
4 ν v4 > \ ~ ~ 4 (2 ~ > ΄ 33... Χ 

πρότερον ἔλεγεν ὅτι ἐν μὲν τῷ σιγῶντα λέγειν ἐν τῇ ἀντιφάσει ἐστὶ 

τὸ αἴτιον τοῦ παραλογισμοῦ, οὐχ ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἤτοι τῷ συμ- 

25 περάσματι, νῦν δὲ λέγει ὅτι ἐν μὲν τῷ σιγῶντα λέγειν τὸ συμπέ- 

ρασμα διττόν. 7 ἐπειδὴ ἔν τισι τῶν σοφισμάτων τὸ συμπέρασμα τὸ αὐτό 

ἐστι μιᾷ τῶν προτάσεων, διὰ τοῦτο Sts μὲν ὡς παράδειγμα τοῦ ἔχοντος 

τὸ διττὸν ἐν ταῖς προτάσεσι λαμβάνει αὐτό, OTE δὲ ὡς παράδειγμα τοῦ 
tae] ἔχοντος τὸ συμπέρασμα διττόν: ὅτι δὲ ἐν τῷ ‘ap ἔστι σιγῶντα λέγειν :᾽ 

80 τὸ συμπέρασμα χαὶ ἣ πρότασις τὸ διττὸν ἔχουσιν, οὐχ ἄδηλον. ὅταν δὲ 

ἕτερόν τι τὸ συμπέρασμα τῶν προτάσεων, οὐδέποτε ἔλαβε τὸ συμπέρασμα 

χαὶ ὡς παράδειγμα προτάσεως ἐχούσης τὸ διττόν, ἀλλὰ μόνον ὡς συμπέ- 

ρᾶσμα. τὸ δὲ ἐν δὲ τῷ μὴ συνεπίστασϑαι τὸν ἐπιστάμενον παρά- 
S » 2 eee \ > / 5 / 5 XN \ ~ > , =." δειγμά ἐστι τοῦ χατὰ ἀμφιβολίαν ἐλέγχου: οὐδὲν ὃὲ τῶν ὀνομάτων TO 
> >? 35 ἐρώτημα ἔχει διττὸν ἀλλὰ τὸν λόγον. ἔστι δὲ τὸ σόφισμα τοιοῦτον: Gp 
ὃ ἐπιστάμενος λέγειν 7 πράττειν ἐχεῖνο συνεπίσταται ὃ λέγει ἢ πράττει: 

ὃ τὸ AI: om. a post μὲν add. οὖν A 4. ἐν yap—8 ἀμφιβολίαν praeterea alii 

scholio inseruit A (= Ab) 5 τὸ ὄνομα πολλὰ Ab 6 ἐπὶ τῆς, omisso xat, A> 

πλεύσεως Ab 8 ot 6& τὸ G. om. Ab post ἀμφιβολίαν add. δηλαδὴ A 12 τὸν 

ὧν I: τὸ νῦν a: tov σῦν A 13.14 σφᾶς --- αἱρεϑῆναι] διττός A 14 τάχα δὲ, omisso 

nat, A 15 xai prius om. A 17 πρῶτα AI: πρῶτον a 19 év alt. A: om. al 

21 zat” ἀρχὰς] c. 4 p. 16626 sq. 22 ὀνόματι Al: ὀνόμασι a 23 πρότερον] c. 10 
p- 171a8 24 ἤτοι Al: ἤγουν a 89 μὴ om. a 34 an οὐδὲν yap? 
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4 Ἁ 

vat’ οὗτος ὃὲ ἐπίσταται λέγειν ἰαμβεῖα’ οὗτος ἄρα συνεπίσταται χαὶ τὰ 

ἰαμβεῖα: ἀλλὰ μὴν ἀγνοεῖ τὰ πάρ; αὐτῶν δηλούμενα (6 γὰρ λόγος ἐπὶ 

παιδὸς 7, ἰδιώτου ἠρωτᾶτο)" εἰ οὖν οὗτος [υὲν] ἐπίσταται μὲν λέγειν ἰαμ- 

Beta, οὐ συνεπίσταται δὲ χαὶ τὰ Gr’ αὐτῶν δηλούμενα (οὐδὲν ‘a χωλύε! 

ἀποστοματίσαντα ἐπίστασϑαι δίχα βιβλίου προφέρειν te χαὶ ἐπαγγέλλειν, 

ἀγνοεῖν ὃὲ τὰ δηλούμενια δι᾿ αὐτῶν), ψεῦδος ὅτι συνεπίσταται. εἰπὼν δὲ 

τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς ὁμωνυμίας χαὶ τὸ ὄνομα χαὶ τὸν λόγον ἔχειν πλείω 

σημαίνοντα, τοὺς δὲ pea oy ἀμφιβολίαν. [τὸ υὲν συμπέρασμα χαὶ] τὸν λόγον 

[πλείω σημαίνειν], εἴτε πρότασίς ἐστιν 6 λόγος. εἴτε αὐ πε σαμα, τῶν μὲν 
ἀπὸ τῆς ὁμωνυμίας οὐχ ἔϑηχε παράδειγμα: τῶν δὲ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν 

δύο τέϑειχε παραδείγματα, τὸ μὲν ἔχον διττὸν χαὶ τὰς προτάσεις χαὶ τὸ 

συμπέρασμα, τὸ δὲ τὴν Pe μόνον. εἰδέναι γὰρ δεῖ ὅτι τοῦ μὲν 

σιγῶντα λέγειν διττὸν μὲν τὸ συμπέρασμα χαὶ ἢ πρότασις, τοῦ OF μὴ 

συνεπίστασϑαι τὸν ἐπιστάμενον ἣ μὲν πρότασις διττή, τὸ δὲ συυπέρασμα 
. ὐδ ΕΣ... wv , ~ >) 

οὐχί: τὸ mee pie te τὸ “οὗτος ἄρα συνεπίσταται χαὶ ἐς tauBeta’ οὐ 

ἐπιστάμενον, εἰ οὕτω πως εἶχεν" T 

πίσταται ὁ ἐπιστάμιενος᾽ τὸ tly. ττὸν χαὶ δεν αν ϑανῃ τὸ δὲ teams 

ἁπλοῦν. τὸ δὲ χαὶ TO διττὸν OTE Ὡς ἔστιν, OTe δὲ οὐχ ἔστιν εἶπε 

men τῶν δύο τρόπων τῶν τὰ πολλαχῶς λεγόμενα συνιστώντων, τοῦ τε χωρὶς 

wey ἕἔχαστον ἔχοντος ἁπλοῦν, συντεϑέντος δὲ οὐχ ἁπλοῦν, χαὶ περὶ τοῦ 

ἀντιστρόφως τούτῳ ἔχοντος. χαὶ ἔστιν ὃ λέγει τοιοῦτον, ὅτι τὸ διττὸν ots 

χωρισϑέντος τοῦ ᾿ἐπίσταται᾽ τῶν γραμμάτων, οὐχ ἔστι, συντεϑέντων 

δὲ ἔστι’ ποτὲ μὲν γὰρ τὸ διττὸν ἐν συνϑέσει ἐστίν, ἐν διαιρέσει δὲ οὐχ 

ἔστιν, H καὶ ἀνάπαλιν. ἔστι δὲ χαὶ οὕτως: τὸ διττὸν ἐν τοῖς παρὰ τὴν 

ἀμφιβολίαν παραλογισμοῖς ποτὲ μέν ἐστι χαὶ ἐν 

ταῖς προτάσεσι, ὁτὲ δὲ οὐχ ἔστιν. εἴρηται γὰρ 
τοῖς ἐρωτήυασι χαὶ ἐν 

διαφέρειν ἀλλήλων τὰ acs ῶ 
δύ lore Vp ~ \ \ eof ~ ¢ Ψ , : ae 0O ταῦτα εἰδὴ τῷ τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς, ὁμωνυμίας ἀεὶ ἔχειν χαὶ ἐν ὀνό- 
μασι χαὶ ἐν ἐρωτήμασι τὸ διττόν, τοὺς δὲ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν οὐχ ἀεί, 
2 \ Vv leg \ Ἁ \ / \ N S\ > ἀλλὰ ἔχειν οὕτως τὸ διττὸν ποτὲ μέν, ποτὲ δ᾽ οὔ. τὸ δὲ ἀλλὰ σημαίνει 
\ \ ΄ \ \ Ἃ ς Ἦ σὺν P| Vv Vv 5 x ~~ \ \ ~ ~~ 64 TO διττὸν OTE μὲν ὃν OTE δὲ οὐχ ὄν ἴσον ἐστὶ τῷ “Tt μὲν τοῦ διττοῦ ἐστιν 

ὃν χαὶ ἀληϑές, τὶ ὃὲ μὴ ὃν χαὶ ψεῦδος". ἐπὶ γὰρ τοῦ ‘do’ ὃ ἐπιστ 
λέγειν χαὶ ἐχεῖνο συνεπίσταται (ὃ) λέγει πῇ μὲν ἀληϑὲς πῇ δὲ vet 

> 

ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἐπιστήμονος ἀληϑές" οὗτος γὰρ συνεπίσταται" ἐπὶ δὲ τοῦ 

παιδὸς 7 τοῦ ἰδιώτου ψεῦδος. 

9 
92 

3 μὲν prius delevi éy_alt. I: om. a 8.9 τὸ --- χαὶ et πλείω σημαίνειν delevi p. us iv 

10 

15 

om. A 22 post ἀντιστρόφως add. τοῦτο a τούτου A 

τῶν A: τοῖς al 14 tov aA: τὸ I ἐπιστάμενον A Arist.: συνεπιστάμενον al 

τὸ alt. om. A 17 εἰ periisse videtur in A δὲ Al: om. a 21 

bo Mn. τὶ ́ σς-Ἠ a 

9 

ἐπίστασϑαι a γραμμάτων aA: γραφέντων 1 25 post ἐν induxit μὲν A 30 οὕτως 
Scripsi: αὐτοὺς ΔΑ] 91 ὁτὲ --- ὁτὲ I: ὅτε --- ὅτε a(T): 

33 
OT 

ὃ λέγει scripsi cf. p. 138,36: λέγειν aAl 30 παιδὸς Al: παιδίου a 
--- ποτὲ A: τὸ--- τὸ Arist. 
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qr 

10 

bo or 

30 

~ ‘s Y, ~ iS 
p. 177216 Ὅσοις μὲν οὖν ἐν τῷ τέλει τὸ πολλαχῶς. 

Τὸ λεγόμενον δῆλον ἔσται, εἴπερ ἀναμνησθῶμεν ὧν εἶπεν ἐν τῷ ὃδευ- 
τέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν ἐν οἷς περὶ τοῦ ἐξ | ἀντιχειμένων συλ- f. Δάν 

\ ΄ 5 Ψ Ἐπ νι > 3 ~ ~~ \ ~ 

τον λόγον ETOLELTO. εἰσὶ OS OTS ELTEY SXSLGE ταῦτα προς TO ba oO 
+2 van [0] a eS 2 
he Ἂ ςς δ Ὁ NN ἐδ i res, \ 3 5 ΄ 

ει O&t OF XATAVOELY OTL OUTWS WEY οὐχ ἐστιν ἐναντιᾶα oo iimepeyeanne 

My a sry Os 

ξ \ ~ σ ) \ / A ‘ Ἃ 5 

ἑνὸς συλλογισμοῦ, ὥστ᾽ εἶναι τὸ συμπέρασμα τὸ μὴ ὃν ἀγαϑὸν ἀγαϑὸν 7 

hho te” χαὶ τὰ λοιπά. τούτων οὕτως ἐχεῖ ῥηϑέντων δῆλον ὅτι τὸ ὅσοις Ry 

~ ΝΜ ’ Vv ~ €39 σ \ i 2) ~ , ? 

ν οὖν ἐν τῷ τέλει ἴσον ἐστὶ TH Ev ὅσοις μὲν οὖν ἐν τῷ συμπεράσματι " 

ρᾶται τὸ πολλαχῶς 

Se ὌΝ 

τοῦτο γὰρ εἶπε τέλος. ἐν ὅσοις MS οὖν ἐν τῷ τέλει ὃ 

λεγόμενον, τουτέστιν ἢ ἀντίφασις, δεῖ εἰδέναι ὅτι ἢ πρότασις ἔχουσα τὴ 

ἀντίφασιν ἐλής ae εἰ yap μὴ προσλάβῃ ἐν τῇ προτάσει τὴν ἀντί- 

φασιν, οὐ γίνεται Be TOE ἐξ ἑνὸς συλλογισμοῦ τἀναντία συνάγων. 

εἴτα Ἢ ὥσπερ av ον & nae τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [prepa ἄνα- 

LY ἰιφάσεως οὐχ ἦν ἔλεγχος. 

ὡς τ ἫΝ εἴρηται τὰς χαὶ ἐν sai ὅτι ἄνευ τοῦ προσλαβεῖν ele 

ἀντίφασιν οὐ δύναται γενέσϑαι ἔλεγχος ὅτι τὸ ἀγαϑὸν οὐχ ἀγαϑόν᾽- τὰ γὰρ 

δεύτερα τῶν []ροτέρων τὰς ἀρχὰς a AE ει τῶν Σοφιστιχῶν ἐλέγχων. 7 
ἐν τῷ συμπεράσματι ἀμφι- < u ἂς μᾶλλον τὸ λεγόμενόν ἐστιν’ ἐν ὅσοις μὲν οὗ 

βολία ἐστί (ταύτην ΒΡ ime ria α ἀττν ἂν wn προ ΛΗ͂ΡΕ τὴν ἀντί- ε 
> / ΄ ΄ > > Ἁ 5 / 

φασιν, οὔπω δῆλον εἰ ἐλέγχει" τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ οὐ γίνεται 
Υ > > εἶ / 4 σ \ Pee > 
ἔλεγχος. οἷον ἂρ ἔστι τυφλὸν ὁρᾶν; οὔ τί δέ, ὅταν τυφλὸν ὁρᾷς, οὐ 

᾿» x PL ear Vv v \ οι ee ων \ σ X 
τυφλὸν ὁρᾷς: ἐστιν ἄρα τυφλὸν δρᾶν. τοῦτο ΠΡῚΝ Fre γὰρ ὅτι ὃ τυφλὸς 

δρᾶ, ἢ ὅτι ὃ Mig eos 
τς νὼ al a ~ \ \ ΄ ~ 

δεῖ προσλαβεῖν τὴν ἀντίφασιν οὕτως" ἐστιν ἄρα Bee δρᾶν χαὶ wy δρᾶν" 

oO. 
το -Ὡ εὶ ἘΣΤΕ < ca Cc -6 ~ On <= €a a a ω στους Cc (η- eae | () ζω 

ὋἪἬ 
ῷ Ὸ pS) 

- R - @M > @ ὦ oN Φ [Δ “ 

i 

΄ 

ἢ οὕτως" ὁ τυφλὸς ἄρα ὁρᾷ χαὶ οὐχ δρᾷ. ἐπειδὴ γὰρ ayo i ad ἐστι διὰ 

τὸ πολλὰ δηλοῦν τί τούτων συνεπεράνατο, εἰ uN προσλάβῃ τὴν ἀντίφασιν, 

ἄδηλός ἐστιν εἰ εἰς ϑάτερον τῶν σημαινομένῶν seat συνεπεράνατο ἀλλὰ 

uy εἰς θάτερον. ἐν γὰρ τῷ ᾿ἔστιν ἄρα σιγῶντα λέγειν᾽ ἄδηλον εἰ ἐλέγχει" 

ἂν δὲ προσλάβῃ τὴν ἀντίφασιν, ate eae ἄρα σιγῶντα λέγειν χαὶ μὴ 

λέγειν᾽, δῆλος γίνεται. οὕτω γὰρ εἶπε τὸν ἔλεγχον γίνεσϑαι ἐν τῷ δευτέρῳ 
~ 4 3 ~ ‘ay > > τῶν [Ipotgpwv ἀναλυτιχῶν: ὃ χαὶ αἰνιττόμενος εἶπεν ἄνευ Yap ἄντι- 

φάσεως οὐχ ἦν ἔλεγχος. 

2 ἔσται I: ἔστιν a 2.3 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [΄ροτ. ᾿Ἄναλυτ.] ο. 15. p. 64b17—19 
4 τῷ scripsi: τὸ al 5 ἐναντία v Arist. οἵ. vs. 12: ἐναντίον al 7 éxet I: 

ἐχεῖσε a 15 et ἔλεγεν I: ἔλεγχος a 18.19 ἐν ὅσοις παραλογισμοῖς ἐν τῶ 
συμπεράσματι τὸ πολλαχῶς, ἤγουν ἀμφιβολία τίς ἐμφαίνεται, εἰ μὴ Α 19. 20 post 

ἀντίφασιν add. τὸ συμπέρασμα A 20 τούτου --- τὸ] ἤγουν A 22 post ὁρᾷς 

add. vat A τοῦτο ἀμφίβολον] ἰδοὺ τὸ συμπέρασμα ἀμφίβολόν ἐστι. δύο yap φαίνεται 

σημαῖνον A yap om. A 23 tov om. A ἔλεγχος γενέσϑαι A 25 οὕτως 

om. A 
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p. 177218 “Ὅσοις δ᾽ ἐν tots ἐρωτήυασιν, οὐχ ἀνάγχη. 

͵΄ , > ~ > ΄ > δ 4 ΄ > 
Ἐν ὅσοις δέ, φησίν, Ev τοῖς ἐρωτήμασίν ἐστι τὸ διττόν, οὐχ 

~ \_~ 5 4 {Ff 

tL ἁπλῶς ἀποφάσχειν χαὶ λέγειν 
\ 

TL τούτων δὴ οὖν Οὐχ 

΄ ΄ 5 μ. 

ἀνάγχη TPOATODATKELY, TOUTEOTLY GUD OF 

Mv 
¥ 

ὅτι οὔ, ὅταν πῇ μέν ἐστιν ἀληϑὲς πῇ GE φευδές. 

5 ἀνάγχη πρρα ποφάσαεθιν: ᾧ ψευδῶς γὰρ ἀποφάσχοις ἄν. ὅταν ὃὲ ὅλως 7 ἐς 

Be “4 > 

ψεῦδος, Get dnogdoxev: οἷον dod ye ὃ Αἴας θερσίτῃ ἐμόνομάχη ev; οὔ’ 
2 πῆς M) 2 ἌἜΞΕΑ an . αὐτὰ ΕΣ Α νι: Δὶ ᾿ ᾿ ()- ἐνταῦϑα γὰρ ἀνάγχη προαποφῆσαι: οὐδεὶς γὰρ τοῖν Αἰάντοιν Θερσίτῃ 
ἐμονομάχησεν. ἐπὶ δὲ τοῦ ‘apa γε ὃ ἐπιστάμενός τι λέγειν χαὶ ἐχεῖνο 

συνεπίσταται ὃ λέγει: οὐχ ἀνάγχη ἀποφῆσαι: ἐπὶ yap τοῦ Ema} μογὸς 

10 ψεῦδος τὸ ἀποφῆσαι" συνεπίσταται γὰρ ὁ ἐπιστήμων ἃ λέγειν ἐπίσταται. 

ἐπὶ μὲν δὺν τούτων οὐχ ἀνάγχη. ἐπὶ δὲ τοῦ συμπεράσματος ἀνάγχη λέγειν 

οὔ" οἷον “οὐχ ἄρα συνεπίσταται ὃ ἐπίσταται λέγειν᾽ - ῥητέον οὔ ψεῦδος γὰρ 
\ 

τὸ TODS ὡδὶ ἐπισταμένους, οἷον τοὺς ἐπιστήμονας, [τὸ] μὴ συνεπίσταϑα: ἃ 

λέγειν ἐπίστανται. εἰπὼν δὲ ὅτι οὐχ ἀνάγχη προαποφῆσαι τὸ διττόν, 
“ = \ 3. αὶ ἊΣ 7 4 \ an 9. ‘ \ pa ΟΣ 2 \ QS 8 

15 τὴν αιτιᾶν ETY\YAyYE TOUTOV διὰ τοὺ οὐ γαρ πρὸς τοῦτο ἀλλὰ διὰ 

τοῦτο ὃ λόγος, τουτέστιν οὐ γὰρ πρὸς τοῦτο τὸ ἐρώτημα ἐστιν ὁ λόγος 

ἀλλὰ διὰ τοῦτο, ἤτοι τὸ συμπέρασμα: διὰ γὰρ τὸ συμπέρασμά ἐστι τὸ 

ὃὲ τῷ 
> ΄ YO , > \ ~ > ~ \ 

ἐρωτήματι ἄδηλόν ἐστι τὸ συμβαῖνον (ἀγνοοῦμεν γὰρ εἴτε 

20 wovos εἴτε ἐπὶ τοῦ παιδὸς τὸν λόγον συμπερανεῖ), οὐκ ἀνάγχη TpoaT της 
9) ΄ W σ 

σχειν, ἀλλὰ λέγειν ὅτι tows ἣ ὅτι ἔστι μὲν ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς οὔ, ὅπερ 

> / \ > \ \ \ / x > \ > , > ἐρώτημα. χαὶ ἐπεὶ διὰ TO συμπέρασμα ἔστι TO ἐρώτημα, ἐν 
2 é 

αὐτὸς ποιεῖ. 

Ρ. 117220 Ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν τὸ διπλοῦν καὶ ὄνομα χαὶ λόγον. 

Εἰπὼν πῶς οὐ δεῖ ἀποχρίνεσϑαι ov ὧν ἔλεγεν ὅτι ὅσοις δ᾽ ἐν 

25 τοῖς ἐρωτήμασίν ἐστι τὸ διττόν, οὐχ ἀνάγκη προαποφῇσαι, νῦν διδάσ 

nal πῶς δεῖ τὰς ἀποχρίσεις | ποιεῖσϑαι. χαὶ φησὶν ὅτι, ὅταν ἐν τῇ ἀρχῇ ya 

τουτέστιν ἐν τῇ προτάσει, ἣ ὄνομα τι ἔχῃ τὸ διττὸν ἢ 6 λόγος, det τῷ 

ἅμα τῇ ἐρωτήσει μὴ συγχωρεῖν αὐτὴν χαὶ χατανεύειν, ἀλλὰ λέγειν ὡς 

ἔστι wey ὡς; ἔστι. δ᾽ ὡς Ov. χαὶ ἐπάγει πρὸς σαφηνισμὸν τούτου τὸ 
80 σιγῶντα λέγειν ὡς γὰρ ἐπὶ τούτου, oa" ὅταν Spares ap’ ἔστι 

oa beets λέγεινξ, λέγομεν ὡς ἔστι μὲν ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς οὔ, οὕτω 

ποιητέον χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις. ἐὰν δέ, φησί, πολλάχις συμβαίνῃ ἐπι 
΄ " 

λαϑόμενόν τινα τοῦ ὅτι διττός ἐστιν ὃ λόγος δοῦναι τὸ ἐρωτώμενον, a 

4 δὴ 1: δεῖ a ὃ Ψευδῶς) ὦ non satis liquet in [ 7 τοῖν αἰάντοιν ἃ: τῶν 
αἰάντων 1 8 τί Is ἐδ ἃ λέγειν ἃ: λέγει 1 13 τὸ alt. delevi 

14 ἐπίστανται v: ἐπίσταται al 17 post ἤτοι τὸ expunxit ἐρώτημα | 27 7 prius Al: 

ἢ ἐν ἃ ὄνομά τι scripsi: ὀνόματι ΔᾺ] ἔχει ἃ ὃ om. A 28 xat aA: 
om. 1 31 λέγομεν AI: λεχτέον a 32 συμβαίνη a: συμβαίη 1 
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ὡς ἔστι πάλιν διορϑώσασϑαι᾽ ἐπὶ τῷ συμπεράσματι (τέλος γάρ φησιν, ὡς 
πολλάχις εἴπομεν, τὸ συμπέρασμα)" ἐν γὰρ τῷ συμπεράσματι, ὁπηνίχα 
τοῦτο συνάγεται᾽ παρὰ τοῦ ἐρωτῶντος, προστεϑέντα τινὰ τῇ ἐρωτήσει 
ἀπείρξουσι τὸν συλλογιζόμενον συλλογίσασϑαι. ἐπάγει δὲ χαὶ τούτου παρά- 

δειγμα, ὅ τοιοῦτόν ἐστιν’ ἠρώτησεν ὁ σοφιστὴς ap’ ἔστι σιγῶντα 
ἐδ yy v γ΄ , ε “" 

λέγειν; οὐχ ἔφησεν ὃ ἀποχρινόμενος ὅτι ἔστι μὲν ὡς, ἔστι δ᾽ ὡς οὔ, 

σι 

| \ σ ΄ - ΄ ~ 

ἀλλὰ ὅλως ἀπέφησε- συνεπεράνατο δ᾽ ἐχεῖνος ὅτι ἄρ᾽ ἔστι σιγῶντα λέγειν. 

πῶς γοῦν ἀποδράσει πάλιν τὸν ἔλεγχον ὃ ἀποχρινόμενος; ὁδπηνίχα ἐχεῖνος 
5» \ pe 4 , C 97 39 Vv ~ ΄ +) 8 ee | > ΤῸ, Ἂς ἐξάγει τὸ συμπέρασμα. λέγων ap’ ἔστι σιγῶντα λέγειν᾽, προστιϑεὶς αὐτὸς 

Vv \ \7 ΄ ᾿Ν ~ ~ 

10 “οὔ: ὃ yap Σωχράτης ὅδε σιγῶν od λέγει᾽. ὡσαύτως ποιητέον χαὶ ἐν τοῖς 

ἔχουσι τὸ διττὸν ἐν ταῖς προτάσεσιν, εἰ μὴ φϑάσοι ὃ ἀποχρινόμενος τότε 

τοῦτο προδιαστείλασϑαι. τὰ δὲ ἑξῆς σαφῇ εἰσι χαὶ τοῖς δηϑεῖσι παραπλήσια. 

p. 1772383 Φανερὸν δὲ χαὶ τοὺς παρὰ τὴν διαίρεσιν χαὶ σύνϑεσιν 

πῶς λυτέον. 

15 Εἰπὼν πῶς det ἀποχρίνεσϑαι ἐν τοῖς παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ ἀμφι- 
i NeW 4 \ > 4¢ 3 a \ 5 _ aw ~ \ \ ~ 

Bodtay ἐλέγχοις χαὶ διδάξας ἀρχούντως περὶ αὐτῶν, νῦν χαὶ περὶ τῶν 
παρὰ τὴν σύνϑεσιν χαὶ διαίρεσιν παραλογισμῶν τὸν λόγον ποιεῖται 

X ~ A 5 Ὰ / >) \ c f "A ¢ 3. ΕΝ σ J 

χαὶ πῶς λυτέον αὐτοὺς σαφηνίζει. ἄν γὰρ ὃ λόγος, φησίν, ὃ αὐτὸς ἕτερόν TL 

᾿ 

ΝΕ μι. a NE Δ. .. 

σημαίνει διαιρούμενος χαὶ ἕτερον συντιϑέμενος, συμπεραινομένου 

90 τοῦ συλλογιζομένου αὐτὸς ἀεὶ τὸ ἐναντίον λέγε. παρὰ δὲ τὴν σύνϑε- 

σιν αὐτοὺς ἣ τὴν διαίρεσιν εἶπε, διότι τὸ αὐτὸ ἀπὸ τοῦδε διαιρούμενον 
/ Ld \ f ~ > ~ ope. ~ > oad [οἱ 

συντίϑεται τῷδε χαὶ συντιϑέμενον τῷδε διαιρεῖται ἀπὸ τοῦδε. οἷον ὃ 

Σωχρᾶτης χάϑηται, ὃ χαϑήμενος δύναται βαδίζειν, ὃ Σωχράτης ἄρα βαδίζει" 
\ “" Qs ἢ 5 εἶ Lined ς 7 7 / ~ , \ τὸ οὖν βαδίζειν διαιρεϑὲν ἀπὸ tod ᾿δύναται᾽ συνετέϑη τῷ Σωχράτει, χαὶ 

25 γέγονεν ὃ παραλογισμὸς ὃ λέγων “ὃ Σωχράτης ἄρα βαδίζει᾽. ἐπεὶ οὖν τοῦ 
2 ~ ? ~ Ὁ,“ ΄ \ / \ , 4 5 \ ee) 

αὐτοῦ, οἷον τοῦ βαδίζειν, ἅμα χαὶ διαίρεσις xat σύνϑεσις γίνεται, ἀλλὰ ἀπ 

ἄλλου μὲν διαίρεσις, οἷον ἀπὸ τοῦ ᾿ δύναται᾽, ἄλλῳ δὲ σύνϑεσις, οἷον τῷ 

Σωχράτει, διὰ τοῦτο εἶπεν εἰσὶ δὲ παρὰ σύνϑεσιν ἡ διαίρεσιν" οὐδὲν 
\ Ὁ 4 Oo >I “, ’ \ \ e \ is \ 

γὰρ διαφέρει οὕτως ἢ οὕτως λεγόμενον. διὸ χαὶ ὁ Τ᾿ αληνὸς τοὺς παρὰ 

80 σύνϑεσιν χαὶ διαίρεσιν ὡς ἕνα τρόπον ἔλαβεν εἰπὼν “᾿παρὰ δὲ τὴν σύνϑεσιν 
χαὶ διαίρεσιν, ὅταν αὕτη ποιῇ τοῦ σημαινομένου τὴν διαφοράν᾽᾽. ὅτι δὲ χαὶ 
τὸ παρὸν σόφισμα τὸ ‘ap ᾧ εἶδες σὺ τοῦτον τυπτόμενον, τούτῳ 

1 πάλιν ἔστι τοῦτο διορϑώσασϑαι ἐν τῶ A 2 πολλάχις] velut p. 140,9 γὰρ ΑΙ: δὲ 8 
/ τ 

3 προστεϑέντα A: προστιϑεν I: προστίϑενται a A ἀπήρξουσι a 6 éte al: we A 

9 immo ἐπάγει 11 φϑάσει A 19 χαὶ --- συντιϑέμενος om. A ἕτερον I: 

ἑτέρου ἃ 21 4 v: ὃ al TO γὰρ αὐτὸ διαιρούμενον ἀπὸ τοῦδε OMissO διότι A 

24 γοῦν α βαδίζειν A: βαδίζει al 28 σωχράτει A: σωχράτης ἃ: compend. I περὶ 

τὴν ἃ 29 λεγόμενα Α γαληνὸς ΑΙ: ἀριστοτέλης ἃ 30 τὴν διαίρεσιν xat 

σύνϑεσιν ἃ παρὰ δὲ χτλ.] lc. p. ὅ88 cf. Prantl Gesch. d. Logik im Abendl. I 576,107 

31 αὕτη scripsi: αὐτὴ a: αὐτὴν A: αὐτὸ 1: αὐτῇ Gal. 91 ---ρ. 148,1 τὸ παρὸν σό- 
φισμα ὅτι παρὰ τὴν A 
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aw » Ὑ 

ἐτύπτετο;᾽ παρὰ τὴν. σύνθεσίν ἐστι, δῆλον ἔσται, εἴπερ τὸ ὅλον ἐχϑήσομεν 
ὃες τοῦτον sania fick: τούτῳ ἐτύπτετο: ΄ >i ~ +> Ἔ σόφισμα. ἔστι δὲ τοῦτο: Gp ᾧ ε πτετ 

ναί: εἶδες ὃὲ αὐτὸν τῷ ὀφθαλμῷ τυπτόμενον: τῷ ἄρα ὀφθαλμῷ ἐτύπτετο 
΄ σ᾽ ~ ς ~ » 

χαὶ οὐ μάστιγι, ὅπερ ψεύδρε: τὸ γὰρ ἀληϑὲς ἦν “τῷ ὀφθαλμῷ ἄρα εἶδες 

5 τοῦτον τυπτόμενον. γέγονε GE ὃ παραλογισμὸς Ex τοῦ διελεῖν τὸ τοῦτον 
7 5 \ ς ri 9% τῇ 2 ς © > A ae τυπτόμενον ἀπὸ TOD hich προσϑεῖνα! δὲ τῷ ὀφθαλμῷ οὐ γὰρ ‘TH 

~ 5 ς ~ 5 ~ 

ὀφϑαλμῷ eared ἐτύπτετο᾽ ἔδει εἰπεῖν, ἀλλὰ τῷ ὀφθαλμῷ οὗτος ὡρᾶτο 

Me = 0) a a ῶ» 2 τὴ Φ a 
= vay τυπτόμενος᾽ 7 TH ὀφθαλμῷ εἶδες τοῦτον τυπτόμενον΄. χαὶ 

διαιρέσεως, ὅπερ αὐτὸς διὰ τοῦ οὐ “γάρ ἐστι διττὸν τὸ παρὰ τὴν 

10 διαίρεσιν ἐδήλωσεν, ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ τῆς διαιρέσεως οὐ διττόν, τ 
δὲ ἀπὸ τῆς συνθέσεως διττόν, παρὰ τὴν σύνϑεσίν ἐστι τὸ σόφισμα. δὃιαι- 

ρεϑὲν γὰρ τὸ ᾿ἐτύπτετο᾽ ἢ τὸ ᾿ τυπτόμενον᾽ ἀπὸ τοῦ ὀρθαλμοῦ, υξετὰ τοῦ 
δ σῶν 3 a ae AY ee Ὁ QZ εὺ \ ᾿ Α͂ΒΕΒ ππἴ eal τ ον εἶδες ἢ τοῦ ᾿ὡρᾶτο᾽ συντεϑέν, εἶτα τὸ συναμφότερον, τὸ ‘eldes τυπτό- 

~ ~ ΄ ς ~ ~ 

usvoy, συντεϑὲν τῷ ὀφθαλμῷ ἀληϑὲς συλλογίζεται 6 λέγων “tH ὀφθαλμῷ 

15 εἶδες τοῦτον τυπτόμενον. | ὥστε δῆλον ὅτι τὸ παρὰ τὴν σύνϑεσιν f. 45v 
τρόπον τινὰ παρὰ τὴν διαίρεσίν ἐστι χαὶ τὸ παρὰ τὴν διαίρεσιν παρὰ τὴν 

7, , av Ἃ / 4 ~ 5 \ ~ 5 , 

σύνϑεσιν. λέγει δὲ τὸ σόφισμα ἔχειν τι τῶν ἀπὸ τῆς ἀμφιβολίας" 

τὸ γὰρ τούτῳ ἐτύπτετο οὗτος διττόν: δύναται γάρ τις τὸ τούτῳ χαὶ 
ἐπὶ τῆς μάστιγος, δύναται χαὶ ἐπὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ νοεῖν. πλὴν παρὰ τὴν 

, ’ 7 in) \ \ £ \ \ > Ἁ \ 

20 σύνϑεσίν ἐστι" διαιρεϑεὶς γὰρ ὁ λόγος οὐχ ἔστι διττός" τὸ yap ἐπαχϑὲν τὸ 
“εἶδες δὲ σὺ τοῦτον τυπτόμενον χαὶ συντεϑὲν πεποίηχε διττὸν εἶναι χαὶ 

Ce Ἁ > I 8 > ‘ μος Ξ 7 5 ’ a 

TO αρ ῳ ELOES GU τοῦτον TUT TOWEVOYV, TOUTW STUTTETG OUTOS; " 

ς ΄ 

» 

ἐπεὶ εἰ xa? αὑτὸ ἐλέχϑη, οὐχ ἂν ἦν διττόν. χαὶ ὅτι ἣ σύνϑεσις ἢ τοῦ 

ὑστέρου μετὰ τοῦ προτέρου πεποίηχξ τὸ διττόν, σαφηνίζων ἐπήγαγεν εἴπερ 
Ἢ ‘ \ Vv \ σ a , l4 σ Co SAL \ 25 μἢ χαὶ τὸ ὄρος χαὶ ὅρος, δυνάμει λέγων ὅτι ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὄρος χαὶ 
6 6 ἵνε, Ste τῇ ἢτῇ “τ 6 δί cf Nw ( Dt) veo ἔστι τὶ ὄρος σημαίνει ἕτερον τῇ αὐτῇ προσῳδία λεχϑέν (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 
1; a ~ λέξ τὰ σ δὲ a \ 3 \ \ { ὃ ἜΞ δί πλῆρες τῆς λέξεως), ὅταν δὲ χαὶ αὐτὰ χαὶ ιάφοροι προσῳδίαι συντε- 

ϑῶσι, τότε γίνεται διττὸς 6 λόγος, οὕτως τὴ ἐπὶ τοῦ προχειμένου: τῇ 
yap συνϑέσει γέγονε καὶ οὗτος διττός. ἐὰν γάρ τις γράψειεν 7 εἴπῃ “apa 

80 Ye τὸ ὄρος ὅρος ἐστί;᾽, διττὸν τὸ ἐρώτημα: δύναται γάρ τις χαὶ οὕτως 

ἀχούειν “apd γε τὰ ὄρη ὁρισμοὶ χαὶ λόγοι εἰσί; δύναται χαὶ οὕτως ‘dpa 

γε τὰ ὄρη πέτραι μετὰ δένδρων xat τινων τοιούτων εἰσίν :᾿. ἀλλ᾽ ἐὰν ἐρω- 
THVT ἣ γραφῇ χωρὶς τῆς ψιλῆς καὶ δασείας τῶν προσῳδιῶν, διττὸς γίνεται" 

τὰ γὰρ ἄνευ προσῳδιῶν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις γραφόμενα τὰ αὐτά ἐστι τοῖς 

1 ἐχφήσομεν ἃ 7 ὡρᾶτο ΑΙ: ὁρᾶτο a 8 post τῷ add. δὲ ἃ 8—10 τὸ 
ἀπὸ --- οὖν τὸ om. A 12 post μετὰ add. δὲ v 13 ὁρᾶτο a post συναμφ. 

add. ἤτοι A 14 ἀληϑὲς συλλογίζεται a: ἀληϑὴς λογίζεται AL 15 ὅτι om. A 

τὸ OM. ἃ 23 xa αὑτὸν ἐλέγχϑη ἃ ἡ alt. om. A 24 ἐπάγει A 25 τὸ 
ὄρος xat ὅρος Arist.: τὸ ὅρος xat ὄρος a: τὸ ὄρος (6 ex 6 corr.) ὅρος I: τὸ ὄρος χαὶ ὁ 
ὅρος A (Deu) 25.26 ὄρος xat ὅρος A: inv. ord. al 26 αὐτῇ A: αὐτοῦ al 
ef. Paraphr. 49, 20 27 διάφοροι προσωδίαι AI: διαφοραὶ προσωδιῶν a 30 ὄρος 

ὅρος aA: ὄρος ὄρος | 31 λόγοι ex λογισμοὶ corr. I! 32 av A 33 post χαὶ 

add. τῆς A 34 τοῖς (Superscr.) τοιούτοις corr. ex τούτοις I! 
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ἐρωτωμένοις: τῶν δὲ προσῳδιῶν γραφεισῶν οὐχέτι διττὸς 6 λόγος γίνεται. 

τὸ δὲ οὐ γάρ ἐστι διττὸν τὸ παρὰ τὴν διαίρεσιν οὐχ ὡς χατα- 
σχευαστιχόν, οἶμαι, ἐπῆχται τοῦ μὴ εἶναι τὸ παρὸν σόφισμα παρὰ τὴν 
ἀμφιβολίαν: ὃ γὰρ χυριώτατος τρόπος ὃ ἐχ τῆς ἀμφιβολίας μᾶλλον ἦν ἐν 

σι 

iz ~ > , IQ/ > > f > 1 Ὁ > ~ ~ 4 c ree or 

ᾧ τῶν ὀνομάτων οὐδὲν ἐστι διττόν, GAA ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ, ὡς ἐπὶ τοῦ 
ς re ~ ~ ΄ Ὁ 

“γένοιτο χαταβαλεῖν τὸν bv ἐμέ - ἐνταῦϑα γὰρ τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν 

διττόν, ὃ δὲ λόγος. οὐ δὴ οὖν ὡς χατασχευαστιχὸν ἐπῆχται: δοχεῖ γὰρ 

λέγειν ὅτι, εἰ διαιρεϑέντος τοῦ λόγου ἦσαν τὰ μέρη αὐτοῦ διττά, τότε 

ἣν ἂν τῶν ἀμφιβόλων, ὡς τῶν ἀμφιβόλων πάντων ἐχόντων τὰ μέρη διττά, 

10 ὅπερ ψεῦδος. τεσσάρων γὰρ ὄντων τρόπων, ὡς χαὶ πρὸ ὀλίγου εἰρή- 

χειμεν, ἐξ ὧν τὰ δύο εἴδη συνίστανται, τό τε ex τῆς διωνυμίας χαὶ 

λυφιβολί ὕτου μὲν ὅταν ὃ λόγος ἣ τοὔνο λεί vn, ὅς ἐ ἀμφιβολίας, πρώτου μὲν ὅτ όγος 7 τοὔνομα πλείω σημαίνῃ, ὅς ἐστι 

χοινὸς ἀμφοῖν ἐπίσης, δευτέρου δὲ ὅταν εἰωϑότες ὦμεν οὕτω λέγειν, ὅστις 

χαὶ οὗτος χοινός ἐστι, τρίτου ὅταν τὸ συντεϑὲν πλείω σημαίνῃ, χεχωρι- 

15 σμένον δέ ἐστιν ἁπλοῦν, ὅς ἐστιν ἴδιος τοῦ χατὰ ἀμφιβολίαν μόνου, τετάρτου 
\ ~ b) , , Ὑ « / \ LS \ ᾳ , δὲ τοῦ ἀντιστρόφως τούτῳ ἔχοντος, ἡνίχα τὸ μὲν συντεϑὲν ἕν σημαίνῃ, 

χεχωρισμένον δὲ πολλαχῶς λέγεται, ὃς ὡς ἐπίπαν τὸν πρῶτον τρόπον 
ποιεῖ, ἐπ᾽ ἔλαττον δὲ χαὶ τὸν δεύτερον, τεσσάρων οὖν ὄντων τρόπων χαὶ 
χυριωτάτου ὄντος (τοῦ) παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν, ὅταν τῶν ὀνομάτων οὐδὲν 

20 ἔχῃ τὸ διττόν, οὐχ οἶμαι τὸ οὐδὲ γάρ ἐστι διττὸν τὸ παρὰ τὴν 
ων ig oc τ ~ ¢ 4 σ N \ x. \ 4 διαίρεσιν οὕτως ἐπενεχϑῆναι ὡς λέγον Ott, ἂν διαιρεϑὲν εἶχε τὸ διττόν, 
“ ἋἋ \ \ > 4 2 \ δὲ > ΨΥ ὃ “4 b) yv \ Ἁ ἦν ἂν παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν, ἐπεὶ ὃὲ οὐχ ἔστι διττόν, οὐχ ἔστι παρὰ τὴν 
> ἀμφιβολίαν, ἀλλ᾽ ἔστιν ὃ λέγει ἐπειδὴ συντεϑεὶς ἔχει τὸ διττόν, διαιρεϑεὶς 
ΔΝ > y \ \ ᾽ ἢ Z, > , > ¢ 7 \ 4 Lt ee 

δὲ οὐχ ἔχει, παρὰ τὴν σύνϑεσίν ἐστι σόφισμα᾽. ὁμοίως χαὶ τὸ apa 
>. X ~ Ὑ 5 ~ , =) ’ Vv ) ἣ 25 οἶδας σὺ νῦν οὔσας ἐν [letparet τριήρεις ἐν Σιχελίᾳ ὥν;᾽ παρὰ 
Ἁ ᾽ν; ΄ 2 Ὑ \ ~ if ~ lA 5 \ bad 

τὴν σύνϑθεσίν ἐστιν’ ἄλλο γὰρ δηλοῖ διαιρουμένων τῶν τριήρων ἀπὸ TOD 

[Πειραιέως χαὶ ἄλλο συντιϑεμένων" διαιρουμένων μὲν γὰρ δηλοῖ ὅτι ἐν 
~ an ~ > , 3 A v C ’ὔ’ \ ~ 

Πειραιεῖ ὧν νῦν οἶδας τριήρεις ἐν Σιχελίᾳ οὔσας, συντιϑεμένων δὲ τῷ 

Πειραιεῖ ὅτι οἶδας ἐν [Πειραιεῖ τριήρεις οὔσας σὺ ὧν ἐν Σιχελίᾳ νῦν. ἐν 
80 δὲ τῷ GAN gv μὲν τοῖς γεγραμμένοις τὸ αὐτὸ ὄνομα λείποι ἂν 

τὸ “οὐχ ἔστι διττόν. ἔστι δὲ ὃ λέγει τοιοῦτον: ἐν τοῖς γεγραμμένοις οὐχ 
Ὑ 4 ~ ~ a ἔστι διττὸν τὸ αὐτὸ ὄνομα ἢ τὰ αὐτὰ ὀνόματα, ὅταν gx τῶν αὐτῶν ἢ 

γεγραμμένα στοιχείων χαὶ ὡσαύτως, τουτέστι διὰ τῶν αὐτῶν τόνων 

χαὶ πνευμάτων, ἵν’ 7 ἀμφότερα δασύνηται ἣ ἀμφότερα ψιλῶνται, χαὶ f. 46r 

6 τὸν ὗν A: τὸ νῦν al 10 πρὸ ὀλίγου] p. 137,20 sq. 10. 11 εἰρήχειμεν ΑἹ: 
εἰρήχαμεν ἃ 12 τὸ ὄνομα ἃ σημαίνει ἃ 18 δευτέρου A, I! corr.: | 

δεύτερον Ipr.: B a λέγει a 14 αὐτὸς Ὁ σημαίνη ΑἸ: σημαίνει a | 

16 σημαίνη ΑΙ: σημαίνει a 19 χυριωτάτου ὄντος Av: χυριωτάτων ὄντων ἃ: 3 

compend. | τοῦ addidi παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν vb: παρὰ tH ἀμφιβολία ΑἹ: | 

περὶ τῇ ἀμφιβόλῃ a 20 τὸ παρὰ in ras. A 24 ante σόφισμα add. to a 

post ὁμοίως add. δὲ a 27 πειραιέως A: πειραιεῖ al vey A: om. al 
29 ὅτι οἴδας ἐν metpatet Av: om. al 91 τὸ Ὁ: om. ἃ 32 post ὅταν add. 

yap a 34 immo Ψιλῶται 
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ἣ ἀμφότερα διὰ διχρόνων ἢ ἀμφότερα διὰ μαχρῶν" τὸ γὰρ ἦχος χαὶ ἦχος 

οὗ διττόν: ὅταν δὲ μὴ διὰ τῶν αὐτῶν ἢ γεγραμμένα ἀλλὰ GY ἄλλων χαὶ 
” a ΄ o 4 4 ~ ~ \ ,/ ἘΝ ς ee 6% 5 = 

ἄλλων, διττόν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ χλήμα χαὶ xAtar τὸ μὲν γὰρ Gia τοῦ 7 
gi 9 ae ~ ~ ~ > \ 

σημαίνει τὴν ἄμπελον, τὸ δὲ διὰ τοῦ τ τὸ τμῆμα τῆς γῆς, οἷον εἰ τύχοι τὸ 

5 διὰ Ρόδου χλίμα ἣ τὸ διὰ Βορυσϑένους. παράσημα γὰρ τὰ στοιχεῖα, 
\ Vv μ᾿ \ τ >i 2 Ms Ps your ΡΊΞΕ ἴσως δὲ χαὶ τοὺς τόνους, μᾶλλον δὲ a faa εἰρηχεν" ἐπ ) 

φϑεγγόμενα χαὶ δηλδόμονά διὰ τῶν τοιούτων ὀνομάτων, λέγω δὴ τοῦ χλή- 

uatos χαὶ᾿ χλίματος, οὐ τὰ αὐτά ἐστι, παρεσημειώσαντο πρὸς δήλωσιν 
τῶν δηλουμένων τὸ μὲν γράφεσθαι διὰ τοῦ διχρόνου, τὸ GF διὰ τοῦ 

10 φύσει μαχροῦ. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τὰ δὲ φϑεγγόμενα οὐ τὰ αὐτά ἣν 

ἂν σαφέστερον, εἰ ἀντὶ tod ‘dé’ ἦν 6 ‘yap’ σύνδεσμος γεγραμμένος" ὡς 

αἰτίαν γὰρ τοῦ διὰ τί τὰ παράσημα ποιοῦνται τὸ τὰ φϑεγγόμενα οὐ 

τὰ αὐτά ἐπήγαγε. τὸ δὲ ὥστε οὐ διττὸν τὸ παρὰ τὴν διαίρεσιν 

ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ὥστε οὐ διττὸν οὐδὲ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν ῥηϑείη ἂν τὸ 
4 2 ἊΣ > / δὺ ΦὮ > ra r v \ > \ \ \ 

15 σόφισμα, ἐπειδὴ διῃρημένα an’ ἀλλήλων οὐχ ἔχουσι τὸ διττὸν χαὶ τὸ 
ἀμφίβολον᾽. ἔστιν οὖν τὸ παρὰ τὴν διαίρεσιν ταὐτὸν τῷ and τῆς διαι- 

΄ ) ~ \ Qs \ ΄ ΞΟ > ΄ > = π τον " τοῦ γὰρ συνθέτου τὸ μέρος διαιρένον οὐ διττόν. διὰ ὃξ τοῦ Oo 

yap ταὐτὸ ἐδεῖν τοῖς ἐπ υβημϑες τυπτόμενον χαὶ τὸ φάναι tO 

τοῖς ὀφθαλμοῖς τυπτόμενον τὴν λύσιν λέγει τοῦ σοφίσματος τοῦ ωἈὨὈὩ 

20 ᾧ εἶδες σὺ τοῦτον τυπτόμενον, τούτῳ ETUTTETO;. ὃ ὃ 
ἵν τῷ 

‘ 

> - NW > ayia sy ~ > ~ ΄ > , 
ob ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν τοῖς ὀφθαλμοῖς τυπτόμενον ἰδεῖν sty TUTTO- 

usvov ὥσπερ μάστιξι τοῖς ὀφθαλμοῖς. εἶδον μὲν γὰρ τυπτόμενον τοῖς 
> ~ 5 \ ~ 2 Ἅ, BD ~ ¢ > ~ 

ὀφθαλμοῖς: οὐ γὰρ tots ὠσὶν ἢ τῇ ῥινὶ βλέπομεν ἀλλὰ τοῖς ὀφϑαλμοῖς" 

τύπτομεν δὲ 7 τυπτόμεϑα οὐ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀλλὰ τῇ ῥάβδῳ: οὐ γάρ 
‘ ‘ ‘ 

P \ 25 ἐστιν 6 ὀφϑαλμὸς ῥάβδος, ἵνα τις τῷ ὀφθαλμῷ τύπτηται. 

Ρ. 1110ύ1. Καὶ 6 Εὐθυδήμου λόγος, ap οἶδας σὺ νῦν οὔσας ἐν 
Πειραιεῖ τριήρεις. 

Οὐχ ἕν τι μόνον παράδειγμα τίϑησι τοῦ παρὰ σύνϑεσιν χαὶ ae 
παραλογισμοῦ ἀλλὰ διάφορα, ὥσπερ δὴ χαὶ αὐτὸς ἐπεσημειώσατο εἰπὼ 

80 τοὺς τιϑεμένους πάντας λόγους παρὰ σύνϑεσιν εἶναι 7 διαίρεσιν. οἷός a 

xat ὃ Εὐϑυδήμου λόγος συμπεραινόμενος οὕτως" ἄρ᾽ οἶδας νῦν οὔσας ἐν 

Πειραιεῖ τριήρεις ἐν Σιχελία ὦν" τοῦτο γὰρ τὸ φυμπερασμα, τ τοῦ σοφί- 
σματός ἐστι παρὰ τὴν σύνϑεσιν ἔχον τὸ διττόν, χαὶ δεῖ τὸ ἄρα οἷ 
ὀξύνειν ἀλλὰ μὴ περισπᾶν. τὸν δὲ λόγον ἠρώτα ὃ Εὐϑύδημος ἐν Letpatet 

35 τυγχάνων, ὅτε al τῶν ᾿Αϑηναίων τριήρεις εἰς Σιχελίαν ἦνϑον. ἔστι ὃ 

4 τοῦ ἰῶτα 1 5 τὸ superser. [! δὲ A 6 μᾶλλον δὲ al: ἢ xal A 

εἶπεν A 9 tod prius om. A 12 ποιοῦντα a 17 συνθέτου aA: σωχράτους 1 

18 ταυτὸν I pr.: τὸ αὐτὸ a 22 εἶδον μὲν ΑἸ: εἴδομεν a: fort. εἴδομεν μὲν yap A: 

om. al 26 post Εὐθυδήμου add. δὲ a Arist. (om. Deu T) 29 διάφορα ΑΙ: 
διαφόρους ἃ 84 ἀλλὰ ΑΙ: καὶ ἃ 

Comment. Arist. II 3 [Alexander] in Sophisticos elenchos. 10 
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τοῦ σοφίσματος ἀγωγὴ τοιαύτη: Goa ye ob νῦν ἐν [Πειραιεῖ εἶ; ναί: ἄρ᾽ 

otdas ἐν Σιχελία τριήρεις οὔσας; ναί: ἄρ᾽ οἶδας σὺ νῦν οὔσας ἐν 

[Πειραιεῖ τριήρεις ἐν Σιχελίᾳ wy. παρὰ τὴν σύνϑεσιν τὸ σόφισμα" 
5 ΕΣ 3) 9 Il ~ 5 ~ \ 5 3 [σή > νι ΄ = | [τ᾽ οὐ γάρ, εἰ ἐν [Πειραιεῖ εἰμι νῦν, χαὶ εἰ οἶδα ὅτι ἐν Σιχελίᾳα εἰσὶν at 

\ ze , Ἐ b) Bas eo ~ b) \ > y Ἄν Ἂν 5 ~ 37 \ 3 

τριήρεις, ἀνάγχη νῦν ἐμὲ ἐν Σιχελίᾳ εἶναι ἐν [Πειραιεῖ ὄντα χαὶ τὰς ἐν or 

Σιχελίᾳ τριήρεις ἐν [Πειραιεῖ εἶναι. τοῦτο yap συνῆγεν ὃ Hddddqnuos, τὸ 
τὸν ὄντα ἐν [Ϊειραιεῖ νῦν τὸν αὐτὸν ἐν Σιχελίᾳ εἶναι χαὶ τὰς οὔσας ἐν 
ἊΣ 4 τὰ ΄ \ δ᾽ ἘΜᾺ 2 πὸ δ τ ~ τ r spas 
Σιχελίᾳ νῦν τριήρεις τὰς αὐτὰς ἐν [Πειραιεῖ νῦν εἶναι. χαὶ πάλιν ap 
Ὑ 5 \ " ΄ ς x > \ ~ 557 a _~ ἔστιν ἀγαϑὸν ὄντα σχυτέα μοχϑηρὸν εἶναι. χαὶ τοῦτο ὀξύνειν δεῖ" 

10 συμπέρασμα γάρ ἐστι τοῦ σοφίσματος ἔχον τὸ διττὸν παρὰ τὴν σύνϑεσιν᾽ 

ἢ γὰρ ὅτι ἀγαϑὸς μέν ἐστι χαὶ σπουδαῖος, φαῦλος δὲ σχυτεὺς χαὶ ἄτεχνος, 
Oo " \ ᾿ \ \ STN ἊΣ \ Sy , - \ \ ἢ ὅτι ἀγαϑὸς μὲν σχυτεὺς χαὶ ἐπίδοξος xata τὴν τέχνην, φαῦλος δὲ xat 

υοχϑηρὸς ἄνϑρωπος. ἐφ᾽ οὗ χαὶ συνεπεράνατο τὸ σόφισμα οὑτωσί πως 
ἀγόμενον: aoa ye ὁ Σίμων ἀγαϑός ἐστι; ναί: apa ye ὃ Σίμων σχυτεὺς 

15 μοχϑηρός ἐστι; ναί: ὃ Σίμων ἄρα ἀγαϑὸς ὧν σχυτεὺς μοχϑηρός ἐστιν. 
> ΄ 

ἐδήλωσε δὲ τὰ δύο ἐρωτήματα διὰ τοῦ εἴη δ᾽ ἄν τις ἀγαϑὸς ὧν 
\ \ δῷ, 

σχυτεὺς μοχϑηρός, διὰ μὲν τοῦ εἴη ἄν τις ἀγαϑὸς Gv τὸ apa γε ὃ 

Σίμων ἀγαϑός;, διὰ 6& τοῦ σχυτεὺς μοχϑηρός τὸ ‘dpa ye ὃ Σίμων 
Ἃ 4 7 ~ A v , Ν ». ~ \ < fg 

σχυτεὺς μοχϑηρός;:᾽. τοῦτο δὲ ἔλυσε δυνάμει xat ἐν τῷ Llept ἑρμηνείας 

20 λέγων “0d γὰρ ὅσα χωρὶς λέγεται, καὶ ἅμα δύναται λέγεσθϑαι᾽- “od γὰρ εἰ 

σχυτεὺς χαὶ ἀγαϑός, | χαὶ σχυτεὺς ἀγαϑός᾽. τὸ δὲ ὥστε ἔσται f. 46v 
5 \ Ἁ ΄ ΄ 3 \ ~ , c ae 
ἀγαϑὸς σχυτεὺς μοχϑηρός λύσις ἐστὶ tod σοφίσματος, ὡς εἰ ἔλεγεν 

“ἢ ἀγαϑὸς μὲν ἔσται ἄνϑρωπος, μοχϑηρὸς δὲ σχυτεύς, GAN οὐχὶ μοχϑηρὸς 
μὲν ἄνθρωπος, σχυτεὺς 6& ἀγαϑός᾽. δύναται τὸ σόφισμα χαὶ τοιοῦτον 

25 εἶναι: aod γε ἔστιν ἀγαϑὸν ὄντα σχυτέα μοχϑηρὸν εἶναι, τουτέστιν apa 
ἐνδέχεταί τινα ἀγαθὸν μὲν εἶναι σχυτέαλ ἄνθρωπον δὲ μοχϑηρόν; vat: 

ἔστι δέ τις ἀγαϑὸς μὲν ἀνϑρωπος πονηρὸς δὲ σχυτεύς: εἶτα ὥσπερ συμ- 

πέρασμοι. ἐπιφέρειν τὸ ὥστε ἔσται ἀγαϑὸς σχυτεὺς μοχϑηρός, 

τουτέστιν ὥστε ἔσται ἀγαϑὸς μὲν ἄνθρωπος πονηρὸς δὲ σχυτεύς᾽ ἔχειτο 

80 δὲ ἔμπαλιν. ἐν δὲ τῷ Go ὧν αἱ ἐπιστῆμαι σπουδαῖαι, σπουδαῖα 
\ ΄ \ if € , GO id ? Q 4 ied Ἂ A 

τὰ μαϑήματα xata δύο ἡμάρτηται ὁ λόγος, zat ἕν μέν, ὅτι ex δύο 
~ > Lf rf Sy d σ ΄ τς +9). χαταφατιχῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογίζεται, xat’ ἕτερον δέ, ὅτι οὐδὲ 

΄ σ i a ~ iA if > > v ~ 

συνάγει ὅπερ φαίνεται Ex τῶν χειμένων συμβαίνειν, ἀλλ΄ ἄλλο τι. δῆλον 

δὲ τοῦτο ἐντεῦϑεν: ap ὧν αἱ ἐπιστῆμαι σπουδαῖαι, σπουδαῖα τὰ 

85 μαϑήματα; ναί: εἶτα ἐπῆγεν τοῦ δὲ χαχοῦ σπουδαῖον τὸ μάϑημα" 

χαὶ ὁρᾷς ὅτι αἱ δύο χαταφατιχαὶ μέσον ὅρον ἔχουσι τὸ μάϑημα. ὅμως, 
5 Χ ) ‘4 ς / 5 σ 9 - 2 4 \ , εἰ χαὶ ἀσυλλόγιστος ἣ συζυγία, οὐχ ὅπερ ἐχεῖνοι ἐπιφέρουσι, διὰ τούτων 

le \ ~ Ψ ΄ \ id 5 \ ~ συμβαίνει, τὸ ὁπουδαῖον ἄρα μάϑημα TO χαχόν. οὐ δὴ τοῦτο συμ- 

βαίνει, ἀλλ ὅτι τοῦ χαχοῦ σπουδαία ἣ ἐπιστήμη, ὅπερ χαὶ αὐτὸς ἐδή- 

1 vov aA: om. I 4 εἰ prius AI: om. a εἰμι aA: εἰ py 1 ὃ εἶναι 
νῦν A 12 χἀὶ ἐπίδοξος σκυτεὺς A 16 δὲ Al: γὰρ ἃ 19 ἐν τῶ [epi 

ἑρμηνείας] c. 11 p. 20035 92 συλλελόγισται A 36 post καταφατιχαὶ add. προ- 

τάσεις a 38 δὴ 1: διὰ a 89, p. 147,1 ὅπερ --- ἐπιστήμη ἃ: om. 1 
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λωσε διὰ tod GAN ἔστι χαχῶν σπουδαία ἢ ἐπιστήμη, ὡς εἰ Zhe 
“οὗ συνάγεται ἐκ τῶν χειμένων τὸ σπουδαῖον μάϑημα τὸ χαχόν, GAR 

ὅτι τοῦ χαχοῦ ἣ τῶν χαχῶν σπουδαία ἢ ἐπιστήμη᾽. τὸ ὃὲ ἀλλὰ μὴν χαὶ 

χαχὸν χαὶ [σπουδαῖον] μάϑημα τὸ χαχὸν δύναται χαὶ ὡς ἀπὸ τῶν 

σοφιστῶν λεγόμενον νοεῖσϑαι ἐπιτεινόντων τὸ ἄτοπον, ὡσανεὶ λεγόντων or 

ἱσπουδαῖον ἄρα μάϑημα to χαχόν, ἀλλὰ μὴν χαὶ χαχόν, ὅπερ ἄτοπον᾽, 

τὸ δὲ χαὶ μάϑημα τὸ χαχόν ὡς χατασχευαστιχὸν On’ αὐτῶν λέγεσϑαι 

τοῦ χαὶ τὸ χαχὸν μάϑημα εἶναι χαὶ μὴ μόνον τὰ χαλὰ εἶναι μαϑήματα 

ἀλλὰ χαὶ τὰ χαχά. δύναται μὲν οὖν χαὶ οὕτως ὡς εἴπομεν νοεῖσϑαι. 

10 δύναται χαὶ ὡς λύσιν τις τοῦτο τοῦ σοφίσματος ἐπινοεῖν, δυνάμει λέγοντος 

τοῦ ᾿Αριστοτέλους πρῶτον μὲν οὐχ ἔστι μάϑημα τὸ χαχόν: εἰ δὲ χαὶ 
ϑήσει τις μάϑημα εἶναι χαὶ τὸ χαχόν, χαχὸν ἔσται μάϑημα᾽. οὐ γὰρ τὸ 

σπουδαῖον εἶναι συνάγεται διὰ τῶν ἠρωτημένων, ἀλλὰ τὸ τῶν χαχῶν σπου- 

δαίαν εἶναι τὴν ἐπιστήμην. τοῦτο δὲ οὐδέν ἐστιν ἄτοπον’ ἐνδέχεται γάρ 

15 τινα φαῦλον ὄντα χαὶ χαχὸν ἀριϑυνητιχὸν εἶναι, σπουδαίας οὔσης ἐπιστήμης 

τῆς τοῦδε. 

ρ. 117020 “Apa ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν νῦν ὅτι σὺ γέγονας; 

Τὸ σόφισμα τοιοῦτον: dpa γέγονας ob; ναί: τί δέ, ἀληϑές ἐστιν 

εἰπεῖν νῦν ὅτι γέγονας; ναί: γέγονας ἄρα νῦν. ἄλλο γὰρ σημαίνει 

20 διαιρούμενον τὸ νῦν ἀπὸ τοῦ. εἰπεῖν χαὶ ἄλλο συντιϑέμενον. εἰ δέ τις 

ἐρωτᾷ τὸν λόγον ἐπὶ τῆς νῦν γενομένης ἐχλείψεως, ἔσται παρὰ τὴν διαίρεσιν " 
οἷον apa νῦν γέγονεν ἔχλειψις; 

p- 177692 “Apa ὡς δύνασαι χαὶ ἃ δύνασαι, οὕτω χαὶ ταῦτα ποιή- 

σαις ἄν: 

τῷ σι Καὶ τοῦτο παράδειγμά ἐστι τοῦ παρὰ σύνϑεσιν παραλογισμοῦ. ἠρω- 
Tato δὲ οὕτως παρὰ τῶν σοφιστῶν: Goa ὡς δύνασαι χαὶ ἃ δύνασαι. 

οὕτω χαὶ ταῦτα ποιήσαις ἄν; vat: οὐ χιϑαρίζων δὲ ἔχεις δύναμιν 
τοῦ χιϑαρίζειν; ναί: χιϑαρίσαις ἂν ἄρα οὐ χιϑαρίζων. ϑεὶς δὲ 
αὐτὸς τὸ σόφισμα χαὶ τὴν ἀληϑῆ προσϑεὶς τοῦ σοφίσματος λύσιν, ὅτι ὁ 

80 δύναμιν ἔχει τοῦ ἅμα μὴ χιϑαρίζειν χαὶ χιϑαρίζειν, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦ μετὰ 

ταῦτα χιϑαρίσαι, χαὶ ὅτι παρὰ τὴν σύνϑεσίν ἐστιν ἢ παραγωγὴ χαὶ τὸ 

σόφισμα, ἐπιμέμφεται τοὺς οὐχ οὕτω λύοντας μηδὲ λέγοντας ὅτι παρὰ τὴν 

σύνϑεσιν 6 παραλογισμός, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἄλλα φερομένους χαὶ λέγοντας (ws) Uy ὃ 
δύναται ποιεῖν, πάντως, τουτέστι χαὶ ἐξ ἀνάγχης δύναται. εἰ γὰρ ταὐτὸν 

35 ἦν, φασί, τὸ δυνατὸν τῷ ἀναγχαίῳ, τότε ἔδει λέγειν ᾿ μὴ χιϑαρίζων χιϑαρίσαις 

4 σπουδαῖον om. Arist. οἵ, vs. 7 10 post δύναται add. δὲ a 18 ἐστιν 

om. A 19 vat AI: om. a Arist. 21 νῦν AI: om. a 26—28 dpa— 
χιϑαρίξζων om. A 32 thy Al: om. ἃ 33 ἄλλα A: ἄλλου al ὡς addidi 

3D χιϑαρίζαις (sic) a 

10% 
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\ νασαι χιϑαρίζειν, τὸ O& δυνατὸν 5 hm πᾶν δὲ ἀναγχαῖον ἄν, ἐπειδὴ 0 
<i ὖ 

δύ 
ἊΝ ᾿ 
ὄν" πᾶν γὰρ ἀναγχαῖον ὄν, ὥσπερ χαὶ πᾶν ἀδύνατον μὴ ὄν. εἰ οὖν ταὐτὸν > ἰ 

ἦν, φασί, | τὸ δυνατὸν τῷ a sind eal τὸ δὲ ἀναγχαῖον ὄν, ἐπειδὴ δέδωχε f. 47 
> χιϑαρίζειν δύνασϑαι,. δέδωχε χαὶ ὅτι χιϑαρίζε! μὴ χιϑαρίζων. ἐπειδὴ δὲ 

Ὁ 

5 οὐχ ἔστι ταὐτόν, οὐδὲ τὸ χιϑαρίζειν δέδωχεν: οὐ γάρ, φασί, δέδωχε χαὶ 
ac 9 ΑΝ - — δ "4 Η te > Ἂ Ae paid a } / εξ ἀναγχης ποιεῖν, ytor χιϑαρίζειν, εἰπὼν ὅτι δύναται ποιεῖν χαὶ χιϑαρίζειν" 

οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστι τὸ δυνατὸν χαὶ τὸ ἀναγκαῖον: τούτου γάρ ἐστι δηλω- 

τιχὸν τὸ οὐ ταὐτὸ δ᾽ εἶναι ὡς δύναται χαὶ πάντως ὡς δύναται 
ποιεῖν. ἀλλὰ φανερόν, φησίν, ὅτι οὐ χαλῶς λύουσιν" εἰ γὰρ ὃ 

\ on 3 ~ XN > \ ~ ¢ > eee | Ἃ ~ 5 , 10 Tapahoyiouos ἣν ἐκ τοῦ τὸ δυνατὸν λαβεῖν ὡς ταὐτὸν ὃν τῷ ἀναγχαίῳ, 
Y> ~ N a ee ? \ 7 | > , ΄ Yd cdst τῶν παρὰ ταὐτὸν λόγων THY αὐτὴν εἶναι λύσιν, τουτέστιν ἔδει 

πάντων τῶν δμοίων τῷ λόγῳ τούτῳ λόγων, ἤτοι τῶν παρὰ τὴν σύνϑεσιν, 

ὡς ἡμεῖς λέγομεν, ἀπατώντων ἀλλὰ μὴ παρὰ τὸ δυνατὸν χαὶ ἀναγχαῖον, 

ὡς ἐχεῖνοι λέγουσιν, ἔδει οὖν πάντων τούτων τὴν αὐτὴν εἶναι λύσιν. οὔτε 
\ ay ὦ 2 / 6 4 p> ς 7 oo V4 : ἩΒΣς 4 > “ 

15 6& ἐπ᾽ ἐχείνων ἁρμόσοι ἂν ἣ λύσις αὕτη οὐτε ἐπὶ τούτου, εἰ οὕτω πως 
> / Stet | c ee \ / . \ a a ae Ξ \ pad 

ἐρωτηϑείη: Gp ὡς συγχωρεῖς xat τίϑεσαι, χαὶ ἃ συγχωρεῖς zat τίϑεσαι, 

οὕτω χαὶ ταῦτα ποιήσαις ἄν; οὐ χιϑαρίζων δὲ συγχωρεῖς χαὶ τίϑεσαι 
χιϑαρίζειν; ναί: od χιϑαρίζων ἄρα χιϑαρίζεις. ἐνταῦϑα at μὲν ᾿Αριστο- 

τέλους λύσεις ἁρμόσουσιν, ἣ δὲ ἐχείνων οὐδαμῶς. οὐδὲν δὲ χωλύει τῆς 
tp ΄ 7 ΄ > \ ΄ \ \ ~ 

20 λέξεως πάλιν μνησϑέντας λέγειν. οὐ γὰρ πάντως, φασὶ μὴ χαλῶς 

λύοντες, ὡς δύναται ποιεῖν, δεδόσϑαι ποιήσειν, τουτέστιν οὐ χατὰ 
~ , ~ ~ a 7a ~ ΄ J 4 \ \ 

πᾶν σημαινόμενον τοῦ δυνατοῦ δέδωχε τῷ dvvactar Byes: ἤδη χαὶ τὸ 

uy χιϑαρίζειν, δύνασϑαι δὲ ee ἀλλὰ τὸ υὑὲν ᾿ ὡς δύναται χιϑαρίζειν, 

χιϑαρίσει᾽ δηλοῖ ὅτι δύναμιν ἔχει μὴ χιϑαρίζων νῦν μετὰ ταῦτα χιϑαρίσαι" 
“νη ς ΄ a7 = tye ? ~ \ \ oe > ϑ ἌΣ σ 4 

25 τὸ δὲ “πάντως δύναται χιϑαρίζειν᾽ δηλοῖ χαὶ τὸ ὅτε οὐ χιϑαρίζει, ὅτι ἤδη 

χιϑαρίζει, ὅπερ ψεῦδος, τὸ λέγειν ὅτι δύναμιν ἔχει, ὅτε οὐ χιϑαρίζει, 4 

τότε χιϑαρίζειν ὡς dua εἶναι χιϑαρίζοντα χαὶ μὴ χιϑαρίζοντα. λέγει οὖν 
>} , \ _~ 2 \ 4 5 \ ir¢ ) 4 \ 6 ᾿Αριστοτέλης μὴ χαλῶς αὐτοὺς λύειν: ef yap οὕτως τις ἐρωτήσει τὸν 

λόγον ‘do ὡς συγχωρεῖς χαὶ τίϑεσαι, χαὶ ἃ συγχωρεῖς χαὶ τίϑεσαι, οὕτως 
\ ~ [4 Ὕ 3 la ΕἾ - \ 4 / 

30 χαὶ ταῦτα ποιήσαις ἄν: οὐ χιϑαρίζων δὲ συγχωρεῖς χαὶ τίϑεσαι χιϑαρίζειν; 
’ 5 ΤΡ wv [Ὁ 44 3 > a σ Vv Is Ἁ , ς 

ναί: οὐ χιϑαρίζων ἄρα χιϑαρίζεις᾽, εἰ οὖν οὕτως ἔροιτό τις τὸν λόγον, ἣ 
\ ~ df / UA ἣν» ‘4 e / A \ f ΜΡ, 

μὲν τοῦ ᾿Αριστοτέλους λύσις ἁρμόσει, ἢ λέγουσα παρὰ τὴν σύνϑεσιν εἶναι 

τὸ σόφισμα, 7 δὲ τῶν ἄλλων λόγων οὐδαμῶς. ὅτι 68 παρὰ τὴν σύνϑεσιν 

τὸ σόφισμα, δῆλον: οὐχ ἔδει γὰρ συμπεράνασθαι ὅτι οὐ χιϑαρίζων ἄρα 

86 χιϑαρίζεις, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ χιϑαρίζων ἄρα συγχωρεῖς χαὶ τίϑεσαι χιϑαρίζειν" 

τοῦτο δὲ οὐχ ἀδύνατον. 

8 ταυτὸν (DT) a 9 φησιν I: ἐστι ἃ 10 τοῦ I: τούτου a ἀν 1 
12 ἤγουν ἃ 16 συγχωρεῖ (post ὡς) I 20 μνησϑέντας I: μνησϑέντα a 22 τῷ 

scripsi: to al 23 χιϑαρίζειν tertium a: xwapicew 1 24 ἔχει v: ἔχω al 
25 ὅτι ante ὅτε transposuerim 29 dp’ v ef. vs. 16: δλλ᾽ al 31 οὖν I: 

om. a 



or 

10 

15 

30 

9 
~ 

6 

7 
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p.177635 ΙΙαρὰ δὲ τὴν προσῳδίαν λόγοι μὲν οὐχ εἰσίν. 

σγ ? ‘ Ύ ~ 5 “Ω 7 0 " 

περ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς etre, τοῦτο χαὶ evtadda φῆσιν, ὅτι παρὰ τὴν 

προσῳδίαν οὐ πάνυ ῥαδίως παραλογισμοὶ γίνοιντ᾽ ἂν οὔτε ἐν τὸ 
’ , v | ~ , A | ~ WV ΄ ἐξ 4 \ ~ 

μένοις λόγοις οὔτε ἐν τοῖς λεγομένοις. πλὴν ἐχεῖ ἔλεγεν ὡς “ev μὲν τοῖς 
v ~ > ~ Cf Im ~ \ ~ 

ἄνευ γραφῆς διαλεχτιχοῖς οὐ ῥάδιον ποιῆσαι λόγον᾽᾽, ἐν δὲ τοῖς ἐγγράφοις 

* κα κα κα οὐδαμῶς, πλὴν εἰ χαὶ ἤρῥημεν τινας Ἰίνεσϑαι, ὀλίγοι τινὲς εὑρεϑή- 
σονται. οἷός ἐστιν ὁ λέγων: ἄρ᾽ ἔστι τὸ οὗ χαταλύεις οἰχία; ναί" 

οὐχοῦν τὸ οὐ χαταλύεις τοῦ χαταλύεις ἀπόφασις; ναί: ἢ οἰχία 
ἄρα ἀπόφασις. παρὰ τὴν προσῳδίαν τὸ σόφισμα, ἐν μὲν τῇ πρώτῃ 

ων. (νυ προτάσει τὸ OD χαταλύεις περισπωμένως Ἄόνι ν ὃὲ τῇ δευτέρᾳ 
5 γ᾽ / 

ody οὕτως ληφϑέντος. 

p. 17824 Δῆλον δὲ xat ἐν τοῖς παρὰ τὸ ὡσαύτως λέγεσϑαι τὰ μὴ 

ταὐτα. 

>) w \ \ ~ \ \ ~ ~ 7 ΄ δὰ ον 
4 “ S AcGeWMs ILS cAs Evtadda χαὶ περὶ τῶν παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως TEMS Tene ἐλέγχων 

φησί, δῆλον οὖν, φησί, πῶς ἀπαντητέον πρὸς τούτους, eine? ὥρι 
ἡμῖν ὅτι δέχα τὰ ἀνωτάτω γένη. 6 μὲν οὖν ἀποχρινόμενος ἐ Sabena ξ iP: i" 
6 Σωχράτης, ὅς ἐστιν οὐσία, πρὸς τί ἐστιν, ἀνανεύει (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ 
uy ὑπάρχειν τι τούτων, τουτέστι τῶν ἐννέα γενῶν, ὅσα τί ἐστι χαὶ 
οὐσίαν σημαίνει)" 6 δὲ ἐρωτῶν δείχνυσι τὴν οὐσίαν 7 ποσὸν ἢ πρός τι 

ἢ ἄλλο τι νομιζόμενον οὐσίᾳ εἶναι. οἷον ἐρωτᾷ εἰ ὃ Σωχράτης πατήρ᾽ ὃ | iy 

δὲ ἐρωτώμενος ἀμφιογεῖ τοῦτο οὐχὶ πρός τι χαὶ lglg a a τὸν Σωχράτην 

νομίζων ἀλλ᾿ ὡς υἱὸν ἔχοντα: ὃ δὲ συνάγει εὐθὺς τῷ τὸν Σωχράτην f. 4τν 
Ἁ / He “- \ , NB , cad yd ae \ » πατέρα εἶναι, τοῦτον δὲ πρός TL, τὸ Ge {πρός τι} συμβεβηχὸς καὶ αὐτὸν 

> We y ἥν ee sd ane ~ , δι 5 ΄ ς > “ ne 
εἶναι συμβεβηκός. ἔστι 6& ἢ παραγωγὴ τοῦ σοφίσματος τοιαύτη: apa γε 
ὃ Σωχράτης πατήρ; ναί: apa ye 6 πατὴρ τῶν πρός τι; ναί: ὃ Σω- 

χράτης ἄρα τῶν πρός τι’ ὁ Σωχράτης ἄρα ἀυμρβεβηνθῶς ἃ δὲ ἐφεξῆς τί- 
ὕησι παραδείγματα οὐχ εἰσὶ τοῦ συνάγοντος ἐλέγχου χαὶ δειχνύντος οὐσίαν 

\ BS \ x A > \ ~ \ eo att ~ sath 
συμβεβηχὸς ἡ τὸ ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τοῦ τὸ πάϑος ὑπὸ τὸ ποιεῖν ἀνάγοντος. 

ἠρώτων γὰρ οἱ σοφισταὶ εἰ τὸ αὐτό ἐστι ποιεῖν τε χαὶ oi: jin ahaa 

τοῦ δὲ ἀποχρινομένου ἀρνουμένου (οὐδὲ γάρ ἐστιν RNAi ταὐτὸ TO ποιεῖν 
~ 4 

τῷ TETOLYKEVAL TO Wey γὰρ πεποιηχέναι ἐπὶ τῶν ἤδη YEY ονότων λέγεται. 

a o 

τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος) προσηρώτων χαὶ αὖϑις εἰ τὸ αὐτὸ ἐνδέχεται 
e “ \ [4 / “A \ 3 \ / Δ | * / 

ὁρᾶν xat ἑωραχέναι, ὃ χαὶ ἀληϑὲς χαταφαίνεται: ὃ γὰρ εἶδον πρότερον, 

χαὶ a: om. | zat ἀρχὰς] c. 4 p. 16621 sq. 5 ἐγηρέῳ pots A: ἀγράφοις al 
supple velut μᾶλλον, ἐνταῦϑα δὲ ὡς οὔτε ἐν τοῖς ἀγράφοις οὔτε ἐν τοῖς a Wa 

οἷος I: οἷόν a 10 δὲ 1: om.a 16 ὅτι postea add. I! ἀνώτατα a 
20 ἐρωτᾶ Al: ἐρωτῶν a 23 δὲ prius al: εἶναι A τὸν (post τὸ A πρός τι 

ad 

γε 

didi 24 Eott—totabty al: ἠρωτᾶτο δὲ τὸ σόφισμα οὕτως A 258 ναί. 

al: cf 6& A 26 τῶν om. A 380 ταυτὸ a: ταυτὸν A: compend. | 

Ὕ ; 

apa 
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\ ~ \ oo. eee) + 9\ 3 “ 3 \ X ~ ~ ~ , 

χαὶ νῦν τὸ αὐτὸ ὁρᾶν οὐδὲν ἀπειχός. ἀλλὰ UY TH προφορᾷ τῆς λέξεως 

ταὐτὸ δοχοῦσιν εἶναι τὸ ποιεῖν τῷ ὁρᾶν χαὶ τὸ πεποιηχέναι τῷ ἑωραχέναι, 
\ “Ἅ 5 5 / Ἁ | \ ΄ ~ \ Le ’; 1 5 5 ΄ ~ 

χαὶ 7 οὐχ ἐνδέχεται TO αὐτὸ ὁρᾶν χαὶ ἑωραχέναι, ἣ εἰ ἐνδέχεται ταῦτα, 

ἐνδέχοιτο ἂν χαὶ τὰ ἄλλα. χαὶ πάλιν a debe νι εἰ TO aa ποιεῖν ἐστιν 
« ὃ μὴ ὁμολογήσαντος τοῦ ἀποχρινομένου φασὶν ὅτι, ἐπειδὴ shee λέγεται 
τὸ τέμνεσϑαι χαὶ χαίεσϑαι χαὶ αἰσϑάνεσϑαι, ἀνάγοιντο ἂν ὑπὸ τὸ 

or 

πάσχειν: ἀλλὰ χαὶ τὸ τέμνειν χαὶ λέγειν xat τρέχειν ὁμοίως ἐχφερόμενά (σχ λλὰ τέμνε yew χαὶ τρέχειν ὁμοίως ἐχφερόμε 
5 ‘| x 5 1A ¢ \ Ἁ ~ 3 \ \ Φ --- “ι΄ > \ εἰσι: χαὶ λοιπὸν ἀναχϑείησαν ὑπὸ τὸ ποιεῖν: ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν πάϑος ἐστὶ 

χαὶ ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀνάγεται. φησὶν οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης, ὡς εἴ τις μὴ 
10 συγχωρήσοι μὲν τὸ ἅμα ποιεῖν χαὶ πεποιηχέναι, φαίη δὲ ἐγχω- 

ρεῖν ὁρᾶν χαὶ Ewpaxévat τὸ αὐτό, χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ταῦτα πάντα 
δμολογήσας οὐχ ἐλήλεγχται ὅσον ἐπὶ τούτῳ, εἰ μὴ ἐνεργεί et μολογήσας ᾿ήλεγχτα ἐπὶ τούτῳ, μὴ ἐνεργείᾳ age ety, 

τί οἴεται περὶ τοῦ ὁρᾶν, εἰ ὑπὸ tO πάσχειν ἀνάγεται. χαίτοι ὃ ἀχροατὴς 
5» ᾿ δῚ y ~ x 5 , ~ o ᾿ ε ΄ ἀμαδϑὴς ὧν οἴεται δοῦναι τὸν ἀποχρινόμενον τοῦτο, ὅτε δηλαδὴ ὡμολόγησε 

15 ταὐτὸ εἶναι τὸ λέγειν, τρέχειν, δρᾶν χαὶ τέμνειν, ὡμολόγησε δὲ χαὶ ὅτι 

τὸ τέμνειν ποιεῖν ἐστι. πλὴν ἐρεῖ O ἀποχρινόμενος χατὰ τὴν λέξιν ταὐτὰ 

ἽΠΠΟΝ ταῦτα. οὐχ ἐλήλεγχται οὖν, φησίν, ὃ οὕτως ἀποχρινόμενος. 
3 ἰ (2 

δ᾽ οἴεται τὸ ὁρᾶν ποιεῖν εἶναι, Arvicteche ἔτι γὰρ προσδεῖται ὃ ἀποχρι- [0] 

νόμενος ἐρωτηϑῆναι εἰ τὸ ὁρᾶν ὑπολαμβάνει ποιεῖν, εἰ χαὶ παρὰ τῶν 

90 ἀχουόντων ὑπολαμβάνεται συγχωρῇσαι τοῦτο, ὅτε ἠρωτᾶτο εἰ τὸ τέμνειν 
ποιεῖν ἔδωχε χαὶ τὸ τετμηχέναι πεποιηχέναι xat τινα τοιαῦτα 

ὅμοια" ὃ κὰν ἀχούων αὐτίχα προστίϑησι ταὐτὸν εἶναι τὸ ὁρᾶν τῷ ποιεῖν. 

τὸ δὲ οὐχ ἔστιν ὁμοίως λεγόμενον τῷ ποιεῖν: φαίνεται δὲ διὰ τὴν προφοράν. 

φησὶ δὲ χαὶ ὅτι ὃ συμβαίνει ἐν ταῖς ὁμωνυμίαις, τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν 

25 παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως: ὡς γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων οὐχ ὃ χατέφησεν 6 

ἀποχρινόμενος Bae eal ἀποφάσχει ὃ σοφιστής, ἀλλὰ ὄνομα μὲν ταὐτόν, 
πρᾶγυα δὲ οὔ, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα ὁ σοφιστὴς τὸ ὁρᾶν χαὶ τὸ τέμνειν χαὶ 
τὸ τρέχειν ὡς ὅμοια τῇ προφορᾷ λαμβάνων anata λέγων χαὶ. τὸ ὁρᾶν 

ποιεῖν, ὅπερ οὐχ ἔστιν ἔλεγχος ἀληϑής. ἀλλὰ δεῖ τὸν ἐλέγξαι ἀληϑῶς 
80 μέλλοντα ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων οὕτως χαὶ ἐπὶ τούτων ποιῆσαι 

χαὶ ἐρωτῆσαι et TO ape? ποιεῖν ἐστιν. ἀναληπτέον δὲ mis τὸ “ἂρα 
ἐνδέχεται. τὸ αὐτὸ ἅμα ποιεῖν τε χαὶ πεποιηχέναι;᾽. τὸ σόφισμα 

τοιοῦτον. ap ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἅμα ποιεῖν τε χαὶ πεποιηχέναι; 
οὔ: ἀλλὰ μὴν ἐνδέχεται ἅμα ὁρᾶν χαὶ Ewpaxévar’ ὥστε χαὶ ποιεῖν χαὶ 

8ὅ πεποιηκέναι. παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως τὸ σόφισμα" τὸ γὰρ ὁρᾶν 

πάσχειν ἐστί, τὸ δὲ ποιεῖν ἐνεργεῖν: οὐχ ἀνάγχη δὲ τὰ τῷ διαφόρῳ συμ- 

2 ταὐτὸν A ὃ ταῦτα Al: ταυτὸ a 6 χαὶ prius a: om. I 7 ante λέγειν 
sive ante τρέχειν adde ὁρᾶν xat 8 fort. ἀναχϑείησαν (av) cf. vs. 6 10 συγχω- 

ρήσοι I: συγχωρήσει A: συγχωροίηἃ τὸ (αὐτὸν ex Arist. v 13 ἀνάγοιτο A 
14 τὸ a 16 tavta a: ταυτὸν 1 17 οὗτος a 18 εἶναι aA: ἐστιν 1 

19 ὑπολαμβάνει ἃ: ὑπολαμβάνοι ΑΙ post εἰ alt. add. δὲ a 24 φησὶν ὅτι ὅπερ 

χαὶ ἐν ταῖς ὁμωνυμίαις συμβαίνει A 21 οὔ ΑἹ: οὐχί ἃ 29.30 ἀληϑῶς μέλλοντα ΑἹ: 

inv. ord. ἃ 30 χαὶ prius om. A 34 ante ὁρᾶν add. zat A post ὁρᾶν 
expunxit τὲ 1 χαὶ (post ὥστε) aA: om, I 

eee EE 
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~ ~ ~ ~ ΄ “ 

Batvovta χαὶ τῷ λοιπῷ συμβαίνειν. τοιοῦτον χαὶ τὸ τοιόνδξς σόφισμα" ὃ 
5 ΄, > \ . ἂν wr © Q/ > 5 ͵ \ Ὑ » ¢ ς᾽ Ὁ ἐγώ εἰμι, σὺ οὐχ εἴ: ἀνϑρωπος δέ εἰμι ἐγώ: σὺ ἄρα ἀἄνϑρωπος οὐχ εἶ. 

md “ΨΩ Ἁ \ 5 \ \ \ 5 \ ~ > / ΄ ἃ v 

χανταῦϑα τὸ μὲν ἐγὼ χαὶ σὺ ἐπὶ τῶν ἀτόμων λέγεται, ὁ GE dvopwros 
ιν ἢ 58 \ ~ > , 4 ¥ ¢ ) \ \ 5 ᾿ ΄ 
ἐπ᾿ οὐδενὶ τῶν ἐν μέρει. γέγονεν οὖν ὁ παρἀλογισμὸ ὃς διὰ τὸ οὐ τινὶ ὡς 

~ 5 τινὶ χρήσασϑαι’ τὸ γὰρ τόδε | te ἐπὶ τῆς ἀτόμου οὐσίας λέγεται, ὡς f. 48: 
> "ἧς , Vv COCs ~ ΄ 5 ~ > ΄ I~ 

ἐν Kartyyoptas εἴρηται" “᾿δοχεῖ γάρ, φησὶν ἐχεῖ, πᾶσα οὐσία τόδε τ 
J / pe ὧν ype Vs Q/ δ᾿ \ 7x ΄ δὴν 5] 

onuatvery * ἐπὶ ὃς τῆς χαϑόλου οὐδαμῶς τὸ τόδε τι ἁρμόζει, εἰ χα 
~ ’ \ ~ ~ / 5 ‘ \ 

δοχεῖ ὁμοίως TO σχῆμα τῆς προσηγορίας. ex τούτων λύεται χαὶ τὸ σόφισμα 
. > ~ ΄ ££ ὁ τὸ λέγον μὴ εἶναι τὴν χίνησιν ἐν τῷ χινουμένῳ εἰ γάρ ἐστιν “ἢ χίνησις 

> _~ μὰ Ἢ We ~ ~ e P μ᾿ δὲ SF ς 2 / 

ἐντελέχεια TOU χινητοῦ, 7| χινηῆτον 9 ὡς ὃν τῷ τριτ ῳ τῆς Φυσιχῇς ἀχροά- 

alsa Q~ σ 2 ~ i ᾿ς / 

σεως δέδειχται, δῆλον ὅτι ἐν τῷ χινουμένῳ ἐστί. πρὸς τοῦτο ὃὲ ἐνίσταντο 
ς δὶ ἂν ~ 5 

ot σοφισταὶ λέγοντες ᾿οὐ λέγομεν δρᾷ, δρᾶται, ὅρασις χαὶ ἀχούει, ἀχούεται, 
ἄχουσις; ἀλλὰ μὴν ὅρασις ἐν τῷ Spent χαὶ ἄχουσις ἐν τῷ ἀχούοντι" χαὶ 
ε΄ v ~ ~ ) 

ἢ χίνησις ἄρα ἐν τῷ χινοῦντι᾽. παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως 6 παραλο- 
/ \ ¢ ~ \ σ » | Ss 4.2 5 γισμός: τὸ γὰρ ὁρᾶν χαὶ ὅλως τὸ αἰσϑάνεσϑαι πάσχειν ἐστὶν ἀλλ᾽ οὐ 

ποιεῖν. 

p. 178229 Θμοίου 6& xat ofde of λόγοι αὐτοῖς; ef ὅ τις ἔχων 

ὕστερον μὴ ἔχει. 

σ ὑπ ἀγωγὴ τοῦ σοφίσματος τοιαύτη" dp ὅ πις ἔζων. wy ἔχει, 

28. 29 τοῦ σοφίσματος om. A 32 post ἔχων add. δέχα a 

20 ΠΩΣ ἤν αν ναί: ἀλλὰ ey ὃ δέχα ἔχων ἀστραγάλους χαὶ ἀποβαλὼν wy 

ἕγα οὐχέτι ἔχει δέχα- εἰ δὲ οὐχ ἔχει δέχα, εἶχε δὲ τοὺς δέχα, ἀπέβαλεν 
a \ / σ 4 ld \ \ 3 4 σ 3 ΄ 

ἄρα τοὺς δέχα, ὅπερ ἄτοπον ἄτοπον γὰρ τὸν ἀποβαλόντα ἕνα ἀστράγαλον 
, 4 3 \ \ 4 “ \ \ , 

φάσχειν δέχα ἀποβεβληκέναι. τὸ μὲν σόφισμα τοιοῦτον. τινὲς δὲ λύειν 

πειρώμενοί φασι μὴ ἄτοπον εἶναι τὸ φάσχειν ὅτι τοὺς δέχα ἀπέβαλεν: οὐ 
. \ v Vv a7 \ v4 5 Ἁ ) + ΑΝ ἡ | ee / > , . 

25 yap ἔτι ἔχει δέχα tov Eva ἀποβαλὼν usd’ οὗ χαὶ ἦσαν ot ἐννέα ἀστραγαλοι 

δέχα. οὕτω μέν τινες λύειν δοχοῦσιν. ἀλλὰ δῆλον ὅτι οὐ χαλῶς: ἣ γὰρ 

τοιαύτη λύσις πρὸς μὲν τὸν ἀνϑρωπόν ἐστι, πρὸς δὲ τὸ πρᾶγμα οὐχ ἔστι. 
\ ) 35 ~ ΄ \ \ \ ~ ~ δ > -~ ~ τὴν δ᾽ ἀληϑῇ λύσιν τὴν πρὸς τὸ ce ompeNs ἡμῖν - ἐρεξῆς τοῦ. σο- 

φίσματος 6 ᾿Αριστοτέλης παρατέϑειχεν ἐν τῷ λέγειν ἢ ὃ μὲν μὴ ἔχει 
80 πρότερον χαὶ ἑξῆς, δυνάμει λέγων ὅτι ὃ ἐν τις πρότερον ἔχων ὕστερον 

μι v 3 5 , 5 / > \ >? σ > Vv Ἃ σ 

οὐχ ἔχει, ἐξ ἀνάγχης ἀποβέβληχεν, οὐ μὴν δ᾽ ὅσον οὐχ ἔχει 7 ὅσα 

οὐχ ἔχει, ἀνάγχη τοσαῦτα ἀποβαλεῖν" οὐ γάρ, εἰ μὴ ἔχει δέχα ἔχων 
, , , ’ > | ~ , 5 5 - ’ > , "᾿ 

πρότερον, ἀνάγχη δέχα ἀποβαλεῖν, ἀλλ΄ ἀποβαλεῖν μέν τινα, οἷον τρία 7 
/ » » ~ ~ Q/ ~ 7 \ 5 , σ δι \ ~ 

πέντε 7 τι ἄλλο τῶν τοῦ δέχα μερῶν, δέχα ὃξ οὐχί. ὅτι δὲ χαὶ τοῦτο 

3 χαὶ superser. A! 4 οὐδενὸς Vv 5 post yap add. to a 6 ἐν Κατηγορίαις] 
c.5 p. 3b10 post οὐσία add. τὸ a ὃ (xata) τὸ oy. V 10 # A: 7 al 

ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] c. 2 p. 202a7 11 δὲ Al: om. ἃ 12 χαὶ 

om. A 13 ante ἄχουσις alt. add. ἡ a, superscr. I': om. A 14 ἄρα a: om. Al 

17 συλλογισμοὶ a 18 ἔχοι 1 19 ph ey I 20 ἀπέβαλε] B postea, ut 
videtur, corr. 1 22 ἕνα ἀστράγαλον ἀποβαλόντα a 26 λύουσιν omisso δοχοῦσιν A 
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TO σόφισμα παρὰ TO σχῆμα τῆς λέξεώς ἐστι, δῆλον ἐντεῦϑεν, ὅτι ὁ μὲν 

ἀριϑμὸς ποσόν; ἣ δὲ δεχὰς ποιόν, ὥστε χαὶ τὰ τρία μόνον χαὶ ἁπλῶς 

τὰ εἴδη. εἰ δὴ ἐρωτήσας ἐπὶ τοῦ ποιοῦ συνάγει ποσόν (ἔχων γὰρ πρότερον 

δεχάδα οὐχ ἔχει δεχάδα" ἔχει γὰρ τὸν ἐννέα" οὐ γάρ, εἰ μὴ ἔχει τὸν 

5 δέχα, ἀνάγχη δέχα μονάδας ἀποβαλεῖν), ἐρωτήσας οὖν ποιὸν συνάγει ποσόν" 

παρὰ τὸ σχῆμα ἄρα τῆς λέξεως χαὶ τοῦτο τὸ σόφισμα. δῆλον δὲ τοῦτο 
> 1.8 ~¢ » ΄ ᾿ \ ~ ΄ ΄ ὃ ἃ τὰ ΄ \ \ ual ἐντεῦϑεν: ἐρωτήσας yap ἐπὶ τῆς δεχάδος, ee Pees OLee (τὰ γὰρ 

εἴδη οὐσιώδεις ποιότητες) συνάγει τὸ ὅσα, ἤγουν ἐρωτήσας ποιὸν συνάγει 

ποσόν. εἰ γάρ, φησί, uy οὕτως ὡς ΒΚ Ὁ τὸ σόφισυα ἠρώτα ὃ σο- 

10 φιστὴς ἀλλὰ οὕτως ᾿ἀρά ye, εἴ τις μὴ ἔχοι ὕστερον ὅσα oye πρότερον, 
3 ~ ad Ὑ \ WY VA Vv y / 

sable el he i δ, οἷον εἴ τις μὴ ἔχοι δέχα ἔχων πρότερον δέχα, 
> ek DD Υ 5 ), "» ~ BD ΄ 

ἀποβέβληχε δέχα;᾽, οὐδεὶς ἂν ἔδωχεν, ἀλλ᾽ ἣ τοσαῦτα ἣ τούτων τι, 

τουτέστιν GAN εἶπεν ἂν ὅτι δέχα μὲν οὐχ ἀποβέβληχε, τοσαῦτα δέ, οἷον εἰ 
7 / ἊΨ ~ ~ / ~ 

τύχοι τρία ἡ τι THY τοῦ δέχα μερῶν. 

= Κ A ἘΝ S , Ἃ Δ X ΝΜ Ἂ 5 \ v g , 

15 p. 178237 αἱ OTL δοίη τις ἄν μὴ EYEL* OV YAN EYEL Eva POVOY 

ἀστράγαλον. 

γι , ~ i iS ΄ » ΔΑ . Ψ v σ Χ 

Τὸ σόφισμα τοιοῦτον: ἄρα δοίη ἄν τις ὃ μὴ ἔχει; οὔ: ὅδε δὲ 
7 σ ῇ 5 7 πὶ Q/a δι σ a/ wv tyev ἕνα μόνον ἀστράγαλον, δέδωχε δὲ ἕνα’ δέδωχεν ἄρα 

5 > \ Ὑ \ σ Δ. σ 4 vw Vv iia bh gobs Sadat wi rs pti Ac aicten δοί iy av εἰς δι pH EXEL 

20 λύσις ὅτι οὐ δέδωχεν ὃ οὐχ εἶχε' πολλὰ γ rp ἔχων εἶχε χαὶ ἕνα. ὥσ- 

τε οὐ δέδωχεν ὃ οὐχ εἶχεν (εἰχ Ε γὰρ τὸν ἕνα), ἀλλ᾽ ὡς οὐχ εἶχε’ 

uy) ἔχων γὰρ ἕνα μόνον δέδωχεν ἕνα μόνον. ὡς γὰρ τὸ μόνον οὔτε τόδε 

τι σημαίνει, οἷον οὐσίαν, οὔτε ποιόν (οὐδενὸς γὰρ τούτων ἐστὶ σημναντι- 
if 2 2 Ῥ; Ἃ os 4 Φ' σ ? ¢ , οἱ 

χόν), GAN ὡς ἂν εἶπέ τις soc ia σχέσιν, οἷον ὅτι zat) αὑτό ἐστιν 

25 ἀλλ οὐ peta τινος ἄλλου, οὕτως χαὶ τὸ μὴ μόνον τὸ μετ᾽ ἄλλου ὃν 

δηλοῖ. σαφηνίζων 6& τὸ παραληφϑὲν σόφισμα χαὶ ἕτερον προσλαμβάνει 
, f eo eee) \ 7 Υ > , wv Ὑ = ΄ ΄ vw 

παράδειγμα τόδε’ GP ὃ μή τις ἔχει δοίη ἄν; οὐ: apa ye δοίη ay 
,ὔ 5 i La 

τίς τι ταχέως μὴ ἔχων ταχέως; ναί". δοίη dv tes λοιπὸν ὃ μὴ 
ἔχει. λύων οὖν χαὶ τοῦτο τὸ σόφισμα λέγει τὸ | γὰρ ταχέως οὐ ἴ. 48v 

80 τόδε διδόναι ἀλλ᾽ ὧδε διδόναι ἐστίν, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ “τὸ γὰρ 
ν \ , ~ 4 ~ ~ as \ Vv 

ταχέως TOV τρόπον τῆς δόσεως δηλοῖ πῶς δίδωσι, οὐ μὴν ὃ οὐχ ἔχει ἡ 

ἔχει᾽. 

2 ποιὸν corr. 11. xoodv I pr. fort. ὥσπερ καὶ ἣ τριὰς ποιὸν ὃ ἐρωτήσας ἃ: 
ἐρώτησις 1 8 ἤδη ἃ 10 et 11 ph ἔχει A 11 δέχα, δέκα ἔχων 

πρ. A 12 post ἔδωχε add. δέχα ἀποβαλεῖν ἀστραγάλους A 14 τύχη ἃ 

18 ἕνα μόνον I Arist., inv. ord. a(T) 19 fort. (ἀρ᾽) dv: (ἄρα) ἄν v ἔχοι 1 

20 οὐχ ἔδωχεν A ἔχων γὰρ ἀστραγάλους δέχα εἶχε A 21 post yap add. 

nai A 22 éywy yap I: inv. ord. A: gywv a 24 post ἀλλ᾽ ὡς add. ἔχει 
πρός Tt’ ἤγουν ἀλλὰ τὸ μόνον δηλοῖ, ὡς A αὑτό Av: αὑτόν I: ἑαυτόν a 25 καὶ 
οὐ A υετά Al: κατά a ἄλλου τινός Α 28 τι δὰ Arist.; om. I (A) 

β α 
31.32 ὃ ἔχει, ἢ ὃ οὐχ ἔχει I 
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νιν a > , ¢ \ » p.178>8 Ὅμοιοι δὲ of τοιοίδε πάντες. ap y μὴ ἔχει χειρί. 

~~ 

ros ~ γ΄» Oe ¢ ~ Ύ ‘ / 

Τὺ τῆς λέξεως ἀχόλουϑον τοιοῦτον: ἄρα Ἢ μὴ ἔχει χειρὶ τύπτοι 

ἄν: ἢ ᾧ μὴ ἔχει ὀφθαλμῷ ἴδοι ἄν; ἢ ἐνδέχεται ὃ > FW PH SZYEt OY ) 20  ϑνόξχεται ὁ 
" 

“ἡ ἔλαβεν 

ys 

yv \ \ δλ ’, δ, Ξ \ ΄ nN ἔχειν; τὰ δὲ μεταξὺ λύσεις εἰσίν, ἅς τινες ἐπῆγον λύοντες τὰ σοφίσματα, ἃς 
> ? 5 οὐχ ἀποδέχεται ὃ ᾿Αριστοτέλης. συνεπεραίν 

| 
eee ὌΝ Ἁ / 5 3 ~ 

VETO GE THA SODLOUATA ETL TOV 

ὮΝ = 3 Δ Θ CQ Ξ v\ 
. ἔχοντος δύο χεῖρας xat δύο ὀφϑαλμοὺς χαὶ ψηφίσματα πλείω 

dp ἣ μὴ ἔχει τις χειρὶ τύπτοι ἄν; οὔ: ὅδε δὲ οὐχ ἔχει μίαν 
- , 5 ι ΄ Ἄ a\ ~ ~ rae Yo \ > Ὑ 

χεῖρα μόνον ἀλλὰ δύο, τύπτει δὲ τῇ μιᾷ" ἡ ἄρα χειρὶ οὐχ ἔχει τύπτει" 
ὰ ἢ \ , ΄ ΄ ~ ~ ͵ ἣν ΄ a δ τ κα Kod wy ἔχων γὰρ μίαν μόνον τύπτει TH μιᾷ μόνον. ἢ λύσις ὅτι οὐ τύπτει ἢ 

10 οὐχ ἔχει, ἀλλ᾽ ὡς οὐχ ἔχει’ μὴ ἔχων γὰρ μίαν μόνην τύπτει τῇ μιᾷ 
4 aw E peat “4 \ Le ες sth ὁ 3 λ - v6 Ts abe se Dee nn μόνῃ. πάλιν ap ᾧ μὴ ἔχει τις ὀφθαλμῷ ἴδοι ἄν; οὔ’ ὅδε δὲ οὐχ 

Vv μ4 , , ’ \ ’, ~ ΄ς , ‘ ~ > | paws 

ἔχει Eva μόνον ὀφθαλμὸν xat βλέπει τῷ ἑνί. χαὶ τοῦτο οὐ ψεῦδος" 
> 4 Ὰ \ σ , 4 Ἁ ,. \ \ σ ΄ ~ ν» ἐνδέχεται γὰρ τὸν ἕνα λήμην aig ας βλέπειν, τὸν δὲ ἕνα ὑγιῆ ὄντα 
bel πάλιν ap πο a U7 oape TLS ΧΕ ety; οὔ: δὸς δὲ λαβὼν 

15 μίαν μόνην Ψῆφον παρὰ τοῦδε (μίαν γὰρ τούτου font wlay χαὶ οὗτος 
ἊΨ» \ \ 7 | Vv / \ 5 ~ \ \ £ , Ὑ Δ 

ἔλαβε), λαβὼν δὲ μίαν οὐχ ἔχει μίαν’ σὺν αὐτῇ γὰρ χαὶ ἑτέρας ἔχει" ὃ 
Ὑ " ὅλ βε Δ re λύ Ph ryt Δ ἔλ = \ 0 4 ὩΣ 

ἄρα οὐχ ἔλαβεν ἔχει. ἣ λύσις Ott χαὶ ὃ ἔλαβεν ἔχει, πρὸς τούτῳ Ge 
ἔχει χαὶ ἄλλα. λύουσι μὲν οὖν τινες λέγοντες ὅτι χαὶ ὀφθαλμὸν ἕνα 
χαὶ χεῖρα μίαν ἔχει" ἐπειδὴ γὰρ τῇ μὲν μιᾷ τύπτει χαὶ τῷ ἑνὶ δρᾷ, πρὸς 

20 τὰς τοιαύτας ἐνεργείας, οἷον τὸ ὁρᾶν χαὶ τύπτειν, χαὶ ἕνα ὀφθαλμὸν ἔχει 

χαὶ μίαν χεῖρα: οἷς γὰρ χρῆται ἐνεργῶν, ταῦτα χαὶ ἔχει πρὸς τὴν ἐνέρ- 

γειαν ἣν νῦν ἐνεργεῖ. τὸ δὲ χαὶ ἄλλο ὁτιοῦν ὃ πλείω ἔχων εἶπε διὰ 
τὸν τὰς πλείους μιᾶς ψήφους ἔχοντα. ἀλλὰ χαὶ ψῆφον, φασίν, ἐχ τῆς 

λήψεως υΐαν ἔχει: ἕνα γὰρ λαβὼν éx τοῦδε χαὶ ἕνα ἔχει παρὰ τοῦδε. ἐ 

25 δὲ τῇ λέξει τῇ of δὲ χαὶ ὡς ὃ ἔχει ἔλαβε τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι 

λαβὼν ἕνα χαὶ ἕνα ἐχ τοῦ λαβεῖν ἔχει. τὸ δὲ ἐδίδου μίαν μόνον 

οὗτος Ψῆφον χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ ᾿ ὅδε δὲ λαβὼν μίαν μόνην ψῆφον 
παρὰ τοῦδε οὐχ ἔχει μίαν᾽- εἰ γάρ, φασί, μίαν μόνην ὅδε ἐδίδου, χαὶ 
uiav ὃ λαβὼν ἐλάμβανεν. τὸ δὲ διὰ τοῦ οἱ δ᾽ εὐθὺς τὴν ἐριϑὐη νὰ 

80 ἀναιροῦντες τοιοῦτόν ἐστι’ τῶν λυόντων τὰ προρρηϑέντα σοφίσματα ot 

μὲν πρὸς τὸ συμπέρασμα ἐνίστανται of δὲ πρὸς τὴν πρότασιν. οἷον ἐρῶ- 

τῶσιν Of σοφισταί: ap’ εἰχὸς τύπτειν τινὰ ἧ μὴ ἔχει χειρί; οὐ: δὸὲ δὲ 

1 τοιοῦτοι ἃ 2 post ἔχει add. tis A ὃ ἔχοι | 4 τινὲς A: τινας al οὺς 

(post cog.) A 6 ψηφίσματα πλείω I: inv. ord. a 7 οὔ I: om.a 8 μόνην a 
τύπτοι utrobique a 12 ἕνα μόνον I: inv. ord. a οὐ a: οὖν 1 13 δὲ 

ἕτερον A 14 οὔ ex A addidi 16 an δὴν ef. p. 156,3 18 λέγοντες | 
om. a zat (post ὅτι) I: om. a 19 γοῦν tH μιᾶ τύπτει χειρὶ A post 
ἑνὶ add. ὀφθαλμῷ a: post ὁρᾷ A 20 ἤγουν τὸ τύπτειν xal τὸ ὁρᾶν A Eyer A: 

ἔχειν al 21 χρᾶται tic ἐνεργῶν A 22 post ἔχων add. ἤγουν πλείους ψήφους 

ἔχων A 23 πλείους A: πλείω al 26 τὸ ἐδίδου γὰρ μόνην A 27 μίαν post 
μόνην superscr. A 29 τὸ scripsi: ὃ 1: ὃ ἃ 
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\ Ψ , »" ~ \ = 

un ἔχων μίαν χεῖρα ἀλλὰ δύο ἔτυψε τῇ μιᾷ" ἔτυψε λοιπὸν ἡ οὐχ ἔχει 
΄ 5 ς τ κα χειρί. οὐδὲ γὰρ εἶχεν ἐχείνην μόνην. οἱ μὲν οὖν εὐθὺς ἐνίστανται πρὸς 

o- 

, % ~ Vv 

TO συμπέρασμα μίαν αὐτὸν λέγοντες ἔχειν τὴν ἐνεργοῦσαν. ἄλλοι δὲ 

ἐνίστανται πρὸς τὴν πρότασιν χαὶ ἀληϑῇ ταύτην εἶναί φασιν. ἔστω γοῦν, 
, > \ ~ > 

5 φησίν, ἐπειδὴ ψεῦδος τὸ μὴ τύπτειν, ἀληϑὲς τὸ τύπτειν ped ἧς οὐχ ἔχει 
, “a , , , ’ ~ 

χειρός, ὃ βούλονται of σοφισταὶ συνάγειν ὡς ἄτοπον χαὶ ἀδύνατον. εἰ γοῦν 
5 / SAN Waar’ 4 Vv 34 \ \ , ¢ Fr. >) “ \ 

ἀληϑές, οὐδὲ λύσιμον ἔσται’ ἀλλὰ μὴν λύσει ὑποπίπτει: ἐροῦμεν γὰρ 
\ \ \ σ ¢ 3 / > ΄ ) ~ 5 Ὑ 

πρὸς τὸν σοφιστὴν ὅτι ὁ ἀποχρινύμενος δέδωχε τύπτειν ys’ ἧς οὐχ ἔχει 
ant Wis 5 \ ~ δ Vv lod 5 \ ~ ~ , \ Vv \ 

χειρὸς, οὔχι τῆς wy οὔσης ὅλως ἀλλὰ τῆς λαιᾶς: τύπτειν γὰρ ἔφησε μετὰ 
~ 5 fal 3) Vv ΄ ἊΝ ~ ~ » , \ X > 10 τῆς δεξιᾶς, ἣν οὐχ ἔχει λαιάν, ἢ τῆς τοῦ Σωχράτους χειρός. τὸ δὲ ef 

γὰρ ἢν αὕτη λύσις, δόντα τὸ ἀντιχείμενον οὐχ οἷόν τε ἦν λύειν 
lj ~ ¢ : ~ ~ ΄ > 

ἴσον ἐστὶ τῷ “et yap at ἀληϑεῖς χαὶ tod πράγματος αὗται ἦσαν λύσεις, 
yy NS. \ 2 / PJ >) ~ \ 4 ) \ \ 3 εἴ τις δοίη τὸ ἀντιχείμενον, οὐχ ἂν λυϑεῖεν τὰ Gowlouata’> τὰ γὰρ ἀντι- 

χείμενα τοῖς χειμένοις ἀληϑῇ ἔσται, ὥστε χαὶ τὰ διὰ τῶν χειμένων 
f ~ ἊΣ e 5 Ἁ , Vv ~ >) / 5 \ VY 

15 συναγόμενα. πῶς δὲ ἢ αὐτὴ λύσις ἔσται τῶν ἀντιχειμένων;: εἰ γὰρ εἴποι 
ΘΝ Φ w J τις Gpa ἣ μὴ ἔχει τις χειρὶ τύπτοι dv;’, ὃ δὲ ἀποχρινόμενος εἴποι 

΄ ae 5 ed Ὁ > ~ e353 \ \ ee 9 > 5 Vv. \ — 
ναί, εἶτα ἐπάξει 6 ἐρωτῶν “ἀλλὰ μὴν ὁ ᾿Αλχιβιάδης οὐχ ἔχει thy τοῦ 

Σωχράτους χεῖρα χαὶ τύπτει" ὁ ᾿Αλχιβιάδης ἄρα τύπτει τῇ τοῦ Σωχράτους 
NY) Ὁ. 5 Υ 2 ~ ~ μ᾿ i 9 \ ~ > > ΄ , 

χειρὶ ἣν οὐχ ἔχει, τοῦτο πῶς ἂν λυϑείη διὰ τῆς παρ᾽ ἐχείνων λύσεως; 

20 εἰ οὖν αὕτη, φησίν, ἣ λύσις τοῦ πράγματος ἣν χαὶ οὐ πρὸς τὸν ἄνϑρω- 
δυο \ > ΄ 5 μη x A \ \ 3 

TOV, δόντα TO ἀντιχείμενον | οὐχ οἷόν τε ἣν λύειν" τὸ γὰρ avtt- f. 49r 
΄ - ὮΝ »Ἅ 5 \ ~ ἊΣ XN -- 3 \ IF 3 ’, 

χείμενον τῷ δοϑέντι, εἰ παρὰ τοῦτο ἣν τὸ ψεῦδος, ἀληϑὲς ἐξ ἀνάγχης 

ἔσται’ τὸ γὰρ ἀντιχείμενον τῷ ψεύδει παρ᾽ ὃ τὸ ψεῦδος ἀληϑές ἐστιν" 
ἱ 

f Δ >) ἀλλὰ μὴν xat τοῦ ἀντιχειμένου δοϑέντος λύσις γίνεται: οὐχ ἄρα παρὰ τοῦτο 

25 τὸ ψεῦδος ἢ μᾶλλον ὃ ἔλεγχος γίνεται. ὅτι δὲ χαὶ τοῦ ἀντιχειμένου δο- 
ϑέντος, τοῦ δύνασϑαι τύπτειν ἣ μὴ ἔχει χειρί, λύσις γίνεται, φανερόν" 

φήσαντες γὰρ ὅτι παρὰ τὸ μὴ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως λέγεσθαι λύσομεν δόντος 

γὰρ ἐχείνου τύπτειν μὴ ἢ οὐχ ἔχει χειρί, ἀλλὰ [ἢ] ὡς οὐχ ἔχει, σὺ ἐπὶ 
tal ὰ \ Vv ) , 5 \ »1 Vv Co ~ ro» ,ὔ a 

τοῦ “Ἢ μὴ ἔχει Guvaystc. ἀλλὰ χἂν εἴποιμεν ὅτι TH δεξιὰ τύπτει... ἣν 

80 οὐχ ἔχει λαιάν, χαὶ οὕτω λύσομεν: ἣ γὰρ δεξιὰ χεὶρ οὐχ ἔστι Anta. ὥστε 

6 δοὺς τύπτειν ἢ μὴ ἔχει χειρὶ οὐ τῇ ἀλλοτρίᾳ τύπτειν, ἣν ὅλως οὐχ BPs | τὸς PKS ete ἢ lye: ea 5 
Vv I> 5 \ b) 4 i? Vv [4] ἴδ᾽ al \ vy ς \ ar 4 

ἔχει, δέδωχεν, ἀλλὰ ἐχείνῃ τύπτειν ἔφησεν ἣν ὡδὶ μὲν ἔχει, ὡδὲ δὲ οὐχ 
Vv σ Ἅ ist Vv A ‘ / ς ~ 4 ¢ \ \ 5 Vv ἔχει: ὅλως μὲν γὰρ ἔχει" τὸ γὰρ μέρος αὑτοῦ ἔχει: ὡδὶ δὲ οὐχ ἔχει" 
λαιὰν γὰρ τὴν δεξιὰν οὐχ ἔχει. λύσομεν οὖν οὕτω τὸ σόφισμα. λυϑήσεται 

35 γὰρ χαὶ ἄλλως: τύπτοι γὰρ ἄν τίς τινα χαὶ τῇ μὴ ἑαυτοῦ χειρί, ὥσπερ 
[τ τῷ ~ ~ ~ ? ~ 

εἴ τις τὴν τοῦ πατρὸς χεῖρα χρατῶν τύπτει τὸν πατέρα αὑτοῦ wet αὐτῆς 

τῆς πατριχῆς χειρός. πλείους οὖν at χαχίαι τοῦ λόγου πλὴν οὐχὶ ἣ τῆς 
’΄ ~ 4 « ) 

τυχούσης χαχίας ἐμφάνισις χαὶ τοῦ πράγματός ἐστι λύσις, ἀλλ᾽ 7 παρ ἣν 

2 et 4 ἐνίστανται Al: ἐνίσταντο a 4 οὖν A 7 ἔστω ἃ 11 δόντα ἃ: 

compend. 1 ἣν alt. I: om. a Arist. 12 τῷ om. A 20 ἡ λύσις φησὶ A 
21 δόντος a 27 δόντος A: δόντες al 28 7, alt. delevi 29 εἴποιμεν A: 

εἴποιμι al 32 ἔχει prius scripsi: ἔχειν aAl ve (sic) I ἔχειν (ante wot), 

ut videtur, I pr. 33 αὐτοῦ libri 35 zat alt. A: od al 86 αὐτοῦ libri 

ot ἡ A cf. p. 162,23: om. al 38 ἡ παρ᾽ ἣν] spatium sex fere litt. A 
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[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 22 p. 1788. 18] 1 

λ (era ς 2 ) πὰ ΤΕ κ΄ ἽΝ - (oe . 4" -“΄“- α - Η tA - - - τὸ ψεῦδος, ὡς ἐπὶ τοῦδε: ὁ Σωχράτης χάϑηται, ὃ χαϑήμενος γράφει, ὃ 

Σωχράτης γράφει’ τοῦτο δὲ ψεῦδος. ἐνταῦϑα οὐ διὰ τὸ τὸν Σωχράτην 
~ ~ ” , , ἘΞ 

χαϑῆσϑαι τὸ ψεῦδος, χἄἂν εἰ τύχῃ ψεῦδος ὃν τὸ τὸν Σωχράτην χαϑῆσθϑαι, 
4 st Ζ \ S Κ᾿ \ Ἁ es ~ A ~ 4 

ἀλλὰ διὰ τὸ tov χαϑήμενον γράφειν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. τὰ δὲ 
\ ὰ 

/ \ / 5 

εἰρημένα σοφίσματα παρὰ υόνα τὰ ἐσχάτως ἐνδέον ἔχει τὴν μοχϑηρίαν" 
¢ > ‘ \ > ΄ id Q/ > \ σ μι: 2 

τὰ δὲ ἐσχάτως ῥηϑέντα ἦσαν τὸ “ὅδε δὲ οὐχ ἔχει μίαν μόνην yeipa, 
Ι | ‘ ‘ i oo τι. 

~ / 

4 

7 s\ ~) \ X CIs \ 5 Ὑ σ 5 , 5 a7 

TUTTEL OF τῇ μιὰ χοῦ tO OOF μεν OUX ἔγξβι EYA μόνον αστραγάλοην. οε- 

7 

‘ 

Owxe δὲ ἕνα μόνον᾽ χαὶ τὸ Ode μὲν ἔχων δέχα ἀστραγάλους χαὶ cates 
σ > Vv g/ >| \ 5 +4 

τὸν ἕνα οὐχ ἔχει Osun χαὶ τὰ ἀὐθπα, ὃ οὖν ταῦτα ἐμφανίσας λύει, GAR 
5 \ 4 σ Ἁ Q7 ~ \ σ > Q / a ‘ 

οὐχὶ ὃ λέγων ὅτι τὸ δύνασϑαι πολλαχῶς zal ὅτι ἐνδέχεται ὃ μὴ 
Ὑ Vv \ Ἁ 4 leg 

ἔλαβεν ἔχειν xal τὰ τούτοις ὅμοια. 

p. 118018 Et γὰρ ἦν αὕτη λύσις, δόντα τὸ ἀντιχείμενον οὐχ 
οἷόν τε ἣν λύειν. 

Εἴπερ ἦν, Ao αὕτη λύσις tod “ὅπερ οὐκ ἔλαβέ τις Eyer 

ψήφους πολλὰς μίαν παρά τινος εἰληφώς), εἰ οὖν λύσις ἦν τούτου τὸ μίαν ΕΥ̓ be ρ IPOS); 
Ὑ > \ \ ΄, Ὑ > 2 ΄ as \ > 5» 
ἔχειν, ἐπεὶ χαὶ μίαν ἔλαβε παρ᾽ ἐχείνου, δόντα τὸ το νον οὐχ 

οἷόν te ἦν λύειν. εἰ γὰρ τῆς χαταφάσεως δοϑείσης τῆς ̓ὃ ἔλαβεν ἔχει 
\ _ , a 3 τ Na AG ! ~a/ > \ he = ς WA per μι “A 

τὸ συναγόμενον Ot αὐτῆς ψεῦδός ἐστι χαὶ λύσιμον, τὸ διὰ τῆς ἀποφάσεως 

τεϑείσης τῆς “6 οὐχ ἔλαβεν ἔχει᾽ συυβαῖνον ἀληϑὲς ἔσται δηλονότι χαὶ 
»” 5 \ \ \ ΄ QO.” \ ~ ΓΆΔ > > 
ἄλυτον: ἀλλὰ μὴν xat ταύτης τεϑείσης τὸ συμβαῖνον ψεῦδός ἐστι, δυνα- 

μένης τῆς λύσεως ταύτης χαὶ ἐπὶ τοῦ συμβαίνοντος διὰ τῆς παρούσης 
p) 4 , IQ ἢ \ \ 5 \ \ [4 7 >) ? BI] 

ἀντιφάσεως λέγεσθαι: ἀδύνατον δὲ τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν λύσιν ex ἀμφο- 
Ld 2 hi ἢεύ σ \ \ ~ > ΄ ἜΝ = \ ony ar ne 

τέρων ἀληϑεύειν. ὅτι δὲ καὶ τῆς ἀντιφάσεως τεϑείσης τὸ ΟΠ στον ψεῦδός 
3 ee > s Oo  ¥ 4 κι τῷ ἐφ Ὑ γος πε 2 \ 
ἐστι, δῆλον ὧδε’ aed ὃ τς τις, τοῦτο ἜΧΕΙ: οὔ" εἶτα ῥητέον" ἀλλὰ 

ὃ υὴν οὗτος ἔλαβε ΓΒ αὐτοῦ μίαν ψῆφον χαὶ ἔχει αὐτήν: ὃ ἄρα ἔλαβεν 

ἔχει, χαὶ οὐχ ὃ οὐχ ἔλαβεν: ἀλλὰ μὴν ἔχει χαὶ ἄλλας, ἃς οὐχ ἔλαβε 
) 5 ~ Sere |e > OZ YC, Co a > y ) b) v > ΄ παρ᾽ αὐτοῦ, ἐφ᾽ ὧν ἀληϑεύσει τὸ “Eyer ἃ οὐχ ἔλαβεν᾽. οὐχ ἄρα ἐστὶν 7 

5 / ’ὔ ~ , 5 Ἁ \ \ / “Δ Ὁ ἢ 3 led 

εἰρημένη λύσις τοῦ πράγματος ἀλλὰ πρὸς τὸν λέγοντα. λύσις δέ ἐστιν ἥν 

φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης 7 λέγουσα τὸ ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ ᾿ ὃ (οὐχ) ἔλαβε᾽ τῷ 
re 5 y ? , \ / , ᾿Ν \ 

ὡς οὐχ ἔλαβε > τούτου γὰρ ληφῦϑέντος γέγονεν ὃ παραλογισμός" δόντος γὰρ 
) 

Pa o o . 

~ 5 / Yo Ὑ 4 ? “ΤΟΝ Ἂ μή 

τοῦ ἀποχρινομένου τὸ O ἔλαβεν ἔχει᾽ οὐ συνήγαγε τὸ “ὃ οὐχ ἔλαβεν 
σ Ἀν ὅπερ ἐστὶν ἀντίφασις τοῦ “ὃ ἔλαβεν ἔχει᾽, ἀλλὰ τὸ “ws οὐχ ἔλαβεν 

\ 

ὶ 

ὧς Og 

σ ’ ϑ A 5 7 ~ f Vv Vv ) 5 

ὅπερ πάλιν ἐστὶν ἀντίφασις τοῦ ὡς ἔλαβεν ἔχει. ὥστε ἔπε 

ἔλαβεν ἀπόφασίς ἐστι τὸ “ὃ οὐχ ἔλαβε᾽, τοῦ δὲ ᾿ 

1 τὸ I: om. δὰ 3 τύχη I: τύχοι A: τύχει a τὸν a: om. Al 6 ῥηϑέντα 

Al: εἰρημένα a 8 immo ὅδε δὲ 10 ὅτι alt. ex Arist. scripsi: ἔτι aAl 

εἰ yap ἦν] spatium octo fere litt. A yap a Arist.: δ᾽ I δόντα a Arist.: 

δόντος I: spatium sex fere litt. A 15 ἦν ex οὖν, ut videtur, corr. A! 

δόντα A: δόντος al 18 αὐτῆς a: αὐτὴν A: compend. | 20. 21— 24 δυ- 

12 

16 
os» ναμένης --- ἐστι A: om. al 29 οὐχ addidi 32.33 ἀλλὰ --- ἔχει om. A 

33 ἐπεὶ A: ἐπὶ al 
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Vv ΄ ΄ ἔλαβε᾽, λαβὼν δὲ τὸ “ὃ ἔλαβεν ἔχει᾽ συνήγαγε τὸ ᾿ὡς οὐχ ἔλαβε᾽, τὴν 
ἀπόφασιν τοῦ “ὡς ἔλαβε᾽, τὸ “ὃ ἔλαβε’ χαὶ τὸ ᾿ὡς ἔλαβεν᾽ ὡς ταὐτὸν 

ca εἰληφὼς χαὶ συναγαγὼν τὸν παραλογισμόν: ef δὲ éx τοῦ λαβεῖν τὸ 
Vv ξ΄ ~ . ~ 

ἔλαβεν gyer ὡς ταὐτὸν τῷ “ws ἔλαβε᾽ γέγονεν ὃ παραλογισμός, δῆλον ὡς 
1 

ὃ 
ἢ λύσις αὐτοῦ ἐστι τὸ μὴ τὰ ὡσαύτως ἣ λεζόμενα ἣ ὄντα ὡσαύτως f. 49ν σι 

λαβεῖν. ἣ λέγοι ἂν διὰ τοῦ εἰ γὰρ ἣν αὕτη λύσις, δόντα τὸ ἀντι- 
/ ἘΣ rae ts Fy, Ἂ c b \ > vA ¢ ~ / \ Ψ χείμενον οὐχ οἷόν τε ἣν λύειν “st γὰρ ἣν ὅπερ ὑμεῖς λέγετε χαὶ οὐχ 

σ ΄ > Vv ~ ¢ 

ὅπερ ἐγώ (ἐγὼ γάρ φημι μὴ ταὐτὸν εἶναι τὸ ᾿(ὃ) ἔλαβε᾽ τῷ ‘wo ἔλαβεν᾽), 

εἰ οὖν ψεῦδός ἐστιν ὅπερ ἐγώ φημι χαὶ οὐ παρὰ τοῦτο γέγονεν ὃ παρα- 
, , \ 5" ΄ σ ) \ \ > Jee Ἂν \ \ / 

10 λογισμός, δόντος τὸ ἀντιχείμενον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ταὐτὸν εἶναι (τὸ γὰρ λέγειν 
σ ΕΝ. Ἁ δ, ΟΝ Υ, ) θεν τς Vy ? b , ~ \ es OTL ταῦτόν ἐστι TO (0) EhaBev τῷ Ws ἐλαβεν᾽ ἀντίχειται TH μὴ ταὐτὸν 
a g/ 3 Χ 5 ΄ > \ >) ex \ ~ Lee \ εἶναι), δόντος οὖν τὸ ἀντιχείμενον ἀληϑὲς ἂν ἦν τὸ συυβαῖνον: νῦν δὲ 

ς δοϑέντος τοῦ ταὐτὸν εἶναι τὸ ᾿(ὃ) ἔλαβε᾽ τῷ “ὡς ἔλαβε᾽ μᾶλλον τὸ συμβαῖνόν 

ἐστι ψεῦδος. ἀλλὰ ῥητέον ἔτι περὶ τοῦ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀσαφῶς εἰρῇσϑαι. 

15 εἰ παρὰ ταῦτα ἣν τὸ σόφισμα, δόντα τὸ ἀντιχείμενον οὐχ οἷόν τε 
nx λύε 5 \ ‘ ~ 5: | δου nN cy Ἔ δι [4] \ \ enn 

ἣν λύειν. εἰ γὰρ παρὰ ταῦτα ἦν, ψευδῆ av ἦσαν: ot ἃ γὰρ τὸ ψεῦδος, 

ἐχεῖνα ψευδῆ ὥστε τὰ ἀντιχείμενα αὐτοῖς ἀληϑῇ εἶναι ἀναγχαῖον: τὰ 

γὰρ ἀντιχείμενα τοῖς ψευδέσι πάντως ἀληϑῇ ἀλλὰ μὴν τὸ ἐξ ἀληϑῶν 
> + \ 7: ~ NS X 2 ~ eee Be ! SS \ , ᾿Ξ ἀληϑὲς χαὶ ἄλυτον: νῦν δὲ τὸ ἐχ τῶν αἀντιχειμένων ψεῦδος χαὶ λύσιμον 

20 οὐχ ἄρα παρὰ ταῦτα τὸ ψεῦδος, οὐδὲ ταῦτά ἐστιν αἴτια τοῦ σοφίσματος. 

οὐχ οἷόν τε ἦν, φησί, λύειν, εἰ παρὰ ταῦτα ἣν τὸ ψεῦδος, χαϑάπερ χαὶ 
>| \ ~ vv \ 7 4 Vv > ΄ ΄ κ᾿ 5 v \ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων. χαὶ τίνα τὰ ἄλλα, ἐπήγαγε λέγων οἷον εἰ ἐστι μὲν 

6, ἔστι δὲ 6 ov Epetat δὲ χαὶ GAA ὴ ἔ ὕτως" Ot ἰ ; ὲ Ὁ. φέρεται δὲ χαὶ ἄλλη γραφὴ ἔχουσα οὕτως: οἷον εἰ 

ἔστι μέν, ἔστι δὲ οὔ. δι᾿ ἀμφοτέρων δὲ τὸ αὐτὸ δηλοῦται. εἴη δὲ ἂν τὸ 
΄ ΄ - σ \ 3 \ ~ v ΡΞ" ic \ 

25 λεγόμενον δυνάμει τοιοῦτον: ὥσπερ xat ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐφ᾽ ὧν τὸ 
2) 7 UA 5 ὍΝ τ ΟὟ 5 Ω 17 -Ὁ { ᾿ἣΝω \ iz ~ 

ἀντιχείμενόν ἐστιν ἀληϑές, ἀφαιρεϑέντων τῶν ψευδῶν χαὶ τεϑέντων τῶν 

ἀληϑῶν τὸ συμβαῖνον ἀληδές ἐστι χαὶ ἄλυτον, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν προχει- 
Ξ : \ \ = , pes \ ἋΣ oa / a ΣΝ \ ! ~ ΄ = 

μένων, εἰ παρὰ τὰ τεϑέντα (ta) σοφίσματα ἐγίνετο διὰ τὸ ψευδῇ τυγχάνειν, 

τεϑέντων τῶν ἀντιχειμένων χαὶ ἀληϑῶν χαὶ ἀληϑῇ ἂν εἴησαν τὰ συυβαί- 
80 vovta χαὶ ἄλυτα. νῦν δὲ χαὶ ψευδῇ χαὶ εὔλυτα: οὐχ ἄρα παρὰ τὰ 

᾿ , io! ‘ , “ ~ 5 \ \ \ > id 

πρώτως τεϑέντα, ἃ χαὶ λύειν οὗτοι πειρῶνται, ἀλλὰ παρὰ τὰ ἐσχάτως 
5 , Y¥ aX εν XY > 5 v \ σ Vv > “es Ἂν» νἥἴ 

ἐπενηνεγμένα. ἔστι δὴ οὖν τὸ οἷον εἰ ἔστι μὲν ὅ, ἔστι δ᾽ ὃ οὐ ἴσον 

τῷ “οἷον εἰ τὸ μέν ἐστιν ἀληϑές, τὸ δὲ ψεῦδος, τεϑέντος τοῦ ἀληϑοῦς, 
5 ς s\ 7 p>! c ~ 

yet ἣ λύσις, ἄν ἁπλῶς al Ὡς ὅπερ “δ᾽ εἶπεν, ἄλυτον ἂν Fv. ταῦτα εἰπὼν ἐ 
\ εἰ 

35 δῷ λέγεσϑαι, συμπεραίνεται, δυνάμε 7 μὲν ὑπ᾽ ἐχείνων λε- 
\ 5 α γομένη λύσις μοχϑηρὰ χαὶ ἀδόχιμος, 7 δὲ ἀληϑὴς ὅτι, εἰ μὲν ἁπλῶς δῷ 

παν On =o 
€ = 

3 immo δὴ cf. p. 153,16 5 αὐτοῦ Al: αὕτη a ἢ ὄντα ὡσαύτως] spatium duodecim 

fere litt. A 6 δόντα aA: δόντος I 7 ὑμεῖς A: ἡμεῖς al 8 post ὅπερ ἐγώ 

add. φημι A ὃ addidi, itemque vs. 11 et 13 10 δόντα A 11 ἀντίχειται A: 

ἀντίχεινται al 12 δόντα A 14 τοῦ om. A 15 δόντα A: δόντος al 

17 post εἶναι delevit ἀληϑῆ A! 19 zat prius om. A post δὲ add. zat A 

20 ταῦτα prius AI: τοῦτο a 21 φησὶ λύειν AI: inv. ord. a 22 τ᾽ ἄλλα a 
24 ef I 28 τὰ alt. addidi 29 immo ἦσαν 30 εὔλυτα scripsi: ἄλυτα al: 

εὐδιάλυτα A 31 οὗτοι om, A 32 on Al: δὲα post μὲν 6 add. ἐστιν a 
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λέγεσϑαι, τουτέστιν ef μὲν τὰ uy ὡσαύτως λεγόμενα ὡσαύτως δῷ λέγεσθϑαι, 
5 Ns “. i ὃ > ‘ Ὁ ὦ d 

συμπεραίνεται χαὶ ἐλέγχει, εἰ 6& μὴ δῷ, οὐ συμπεραίνεται΄. εἰ δὲ μὴ 
can 

συμπεραίνεται, οὐχ ἂν εἴη λύσις, χαὶ det προσυπαχούειν τὸ ᾿ ἣν ἐχεῖνοι 

μοχϑηρῶς λύοντες ἐπάγουσιν, ἀλλὰ λύσις ἔσται ἣν αὐτὸς εἴπον᾽. τὸ δὲ 

5 ἐν δὲ τοῖς εἰρημένοις πάντων διδομένων ἴσον ἐστὶ τῷ “ἐν GE τοῖς re k ' ἱ 

εἰρημένοις ἐλέγχοις χαὶ σοφίσμασι πάντων συγχωρουμένων αὐτοῖς. τοῦ 
΄ 5. 4 y ae Ss , ~ ΄ ~ ὃ \ ee 5 ¢ ~ 5 fe. yo seus 

τύπτειν N uy ἔχει χειρί, τοῦ ὁρᾶν ᾧ μὴ ἔχει ὀφθαλμῷ, οὐ συμπεραίνονται 
8 y > Ψ - > 

οὐδ᾽ ἔλεγχον οὗτοι συλλογίζονται, ὥστε οὐδὲ οὗτοι χαλῶς λύουσιν᾽. 

\ ? 4 ΄ 

p. 17824 "Ete δὲ χαὶ οἵδ᾽ εἰσὶ τούτων τῶν λόγων. ap’ ὃ γέ- 

10 γραπται, γέγραφέ τις; 

Ἑ ~ Fs , \ / A “ v4 τὸ ἊΣ ne - nn - = Lay ade* LP 

οιοῦτόν ἐστι TH σόφισυα: ἄρα ὅπερ ἐγράφη, τοῦτό τις ἔγραψε; ναί 

γέγραπται δὲ ὃ λόγος ὅτι νῦν σὺ χάϑησαι, ὅστις ἐστὶ χαὶ ψευδὴς διὰ τὸ 

χινεῖσϑαί σε ἣ χαὶ ἵστασϑαι: ἦν δὲ χαὶ ἀληϑὴς οὗτος ὁ λόγος, ὅτε 
> , ¢ Β΄ 7 ΄ > \ \ 5 \ \ 2.7 \ ~ 
ἐγράφη: ὃ αὐτὸς ἄρα λόγος ἐστὶ χαὶ ἀληϑὴς xual φευδής. πρὸς τοῦτο 

15 γοῦν τὸ σόφισμα ἐπῆχται παρὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους λύσις τοιαύτη, ὅτι σὺ Y μ ’ 
μέν, ὦ COMPLETA, THY ἐρώτησιν ἐπὶ ποσοῦ ποιησάμενος συνάγεις ἐπὶ ποιοῦ" 

la ‘ ~ 4 ~ 

ἐρωτήσας yap ‘apa ὃ γέγραπται, τοῦτό τις ἔγραψε; χαὶ ἐμοῦ συγχα- 

τανεύσαντος τῇ ἐρωτήσει σου χαὶ ὡς ἐπὶ λόγου τὴν χατάνευσιν ποιησαμένου, 

ὅς ἐστι τοῦ ποσοῦ, συνάγεις ἐπὶ τοῦ ποιοῦ (δυνάμει λέγων ὃ ᾿Αριστοτέλης 

90 διὰ τοῦ τὸ γὰρ ψευδῇ FH ἀληϑῆ λόγον ἣ δόξαν εἶναι οὐ τόδε ση- 
΄ Bp) \ / Ὁ σ \ \ > / wv Ἁ 5 Ψ a 

uatvet ἀλλὰ τοιόνδε)" ὅταν γὰρ τὴν ἐρώτησιν προὔτεινας τὴν ‘doa ὃ 
ry 4 4 ae. ee, ~ ΄ ΦΈΣΙ OMe [ἘΞ oe ZA γέγραπται, γέγραφέ Tts;, ἐπὶ ποσοῦ μόνου ταύτην ἠρώτησας- art | 

γὰρ λόγου ἠρώτησας ἣ συλλαβῆς ἣ λέξεως, ἅτινα ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνά- ἢ δ0τ 

γονται, ὡς μεμαϑήχαμεν" ὅταν δὲ συνῆξας τὸ συναχϑέν, ἐπὶ ποιοῦ συνῆξας" 
= \ \ μι \ 3 \ ~ τῷ > ἈΜΦ ὁ 2) 2 οἵ ΄ e 25 τὸ γὰρ ψευδὲς xat ἀληϑὲς τοῦ ποιοῦ εἰσι. τὸ δ᾽ ap’ ὃ μανθάνει ὃ uav- 

ϑάνων τοιοῦτόν ἐστι σόφισμα χαὶ οὕτως προήγετο χατὰ τὴν ἐρώτησιν" 
dp ὃ μανϑάνει τις, τοῦτό ἐστιν ὃ μανϑάνει; ᾿ναί: uavobdver δέ 

οὡοι fe v » Ἁ Ἁ ’ \ σ > ~ ¢ 

τις τὸ βραδὺ ταχύ" ἔσται apa τὸ βραδὺ ταχύ. πρὸς ὅπερ ἀπαντᾷ ὃ 

᾿Αριστοτέλης λέγων ὅτι ἐρωτήσαντες of σοφισταὶ ἐπὶ τοῦ πῶς συνάγουσιν 
80 ἐπὶ τοῦ οἷον, ἤγουν τὴν ἐρώτησιν ποιήσαντες ἐπὶ ποσοῦ συνάγουσιν ἐπὶ 

τοῦ ποιοῦ: τὸ γὰρ ἐρωτηϑῆναι ap ὃ μανϑάνει χαὶ τὰ λοιπὰ ἐπὶ τοῦ 
τρόπου ποιήσαντες (δηλοῦσι γὰρ τὸ “ws μανϑάνει, οὕτως μανϑάνει, ταχέως 
ἣ ἄλλως πως χαὶ οὐ τὸ πρᾶγμα) συνάγουσιν ἐπὶ ποιοῦ τὴν ἐρώτησιν. 

ὃ τὸ om. A 4 εἶπον ΑἸ: εἶπε a δὲ A: om. al 5 δὲ prius al Arist.: 

om. A προειρημένοις A Arist. 10 γέγραφέ (Ὁ ὁ υ) scripsi ef. vs. 22: yé- 
γραφαί (sic) 1: δήγραφέ (sic) a: ἔγραφέ Arist. 13 ὅτε ex A scripsi: ὅτι al 

17 post γὰρ add. τίς a 17. 18 συγχατανεύσαντος Al: cuyxatavebovtos a 18 σου 

om. A ἐπὶ ποσοῦ A 19 τοῦ ποσοῦ] spatium decem fere litt. A 21 προὔ- 

τεινας Al: mpodtetve a 22 post ἐπὶ prius add. tod A 24 μεμαϑήχαμεν)] Categ. 

c.6 p. 433 ὅτε A 26 post ἐστι add. τὸ a 29 πῶς ex ποσου, ut 
yidetur, corr. 1 31 tod prius om, A 
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- 5 ) , , 

p. 178033 Οὐδ᾽ ὅταν thy χύλιχα πίνῃ, ὃ πίνει ἀλλ ἐξ αὖ. ett 

dp 6 τις οἶδεν, 

\ Ld ~ <i δος οἱ [4 ~ , BD! o x Fp: δὶ Τὸ σόφισμα τοιοῦτον: dp’ ὃ πίνει τις, τοῦτο πίνει: ἣ οὕτως" ap’ ὃ 
3 , / la ~ a / wv 

πέπωχέ τις, ἐχεῖνο πέπωχε; ναί: πέπωχε δὲ χύλιχα: πέπωχεν ἄρα τὴν 
4 rs ς ΄ σ 5 , “᾿ 

χύλιχα. 7 λύσις ὅτι οὐ τὴν χύλιχα πέπωχεν, ἀλλ ὃ πέπωχεν 7 ὃ πίνει, σι ν 
5 ~ 4 ΄ 5 ~ a\ Ἁ \ 

SX τῆς χύλιχος δστι. τοίουτον OF χαὶ TO Gap 0 TLS O 
> ΄ ~ a“ 8 \ an 

dev, 7 μαϑὼν ἡ 
¢ > 4 σ΄ v \ > 

εὑρὼν οἰδε; ναί’ ὅδε dE τὸ μὲν ἔμαϑε τὸ δὲ εὗρεν ἀμφότερα δὲ οὔτε 
= Ἶ iss 7 > > \ >> uy ey (O7 a + ἔμαϑεν οὔτε εὗρεν: οὐχ ἄρα οἶδεν. εἰ γὰρ οἶδεν ἢ ὃ ἔμαϑεν ἢ ὃ εὖρε, 

Vv a ΄ 

τὰ δὲ δύο οὐχ ἔμαϑε (τὸ ἕν γὰρ ἔμαϑεν, οὐχὶ τὰ δύο), ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ δύο 
ΓᾺ x \ 

10 εὗρε (τὸ yap Ev εὗρεν), εἰ οὖν μήτε εὗρε μήτε ἔμαϑε τὰ δύο, οὐδὲ 
οἶδεν: ἀλλὰ χαὶ οἶδε. τὴν δὲ λύσιν τοῦ σοφίσματος ἐνέφηνε διὰ τοῦ ἢ 
“A oO Vv ~ 

ὃ Pe ἅπαν. to δ᾽: oby Grav. got dé 6 λέγει ὅτι τὸ υὲν πᾶν, ἤτοι 
9? > \ 5 \ 4 X \ 4 \ \ δ᾽ οὐ ποιὸν ἀλλὰ ποσόν: τὰ γὰρ ὧν τὸ μὲν τό, TO δὲ 

\ , TOOK. ἐρωτήσας οὖν ἐπὶ τοῦ ὃ συνάγει ὅσα. ἔτι ἔστι χαὶ ἄλλως 
σ 5 ἊΝ Ἂ A \ \ > 7 / σ 4 > 

15 εἰπεῖν TO ἢ ὃ μὲν ἅπαν, τὸ ὃ οὐχ ἅπαν, τουτέστιν ὅτι δυνατόν ἐστιν 
\ s a σ > ~ + σ \ x Tee IN A ὩΥ πὶ μέν τινος μαϑήματος ἅπαν εἰπεῖν, οἷον ὅτι χαὶ εὗρον ἐγὼ χαὶ ἔμαϑον 

παρ᾽ ἄλλου. ἐπὶ δέ τινων οὐχ ἅπαν ἀλλ᾽ ἢ τὸ εὑρεῖν μόνον ἣ τὸ μαϑεῖν 

παρ᾽ ἄλλου. 

2g / p. 17836 Kat ὅτι ἔστι τις τρίτος ἄνϑρωπος map αὐτόν. 

20 ὋὉ λεγόμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν λόγος χαὶ τὸν τρίτον ἄνθρωπον 

εἰσάγων τοιοῦτος" οἷον λέγοντες, φασίν, ᾿ἄνϑρωπος περιπατεῖ οὔτε τὴν 
5 7 Ὑ - , ae \ > ,ὔ Ὑ ~ δ, 

ἰδέαν ἄνϑρωπον περιπατεῖν λέγομεν (ἀχίνητος γὰρ ἐχείνη) οὔτε τῶν χαϑ 

ἔχαστά τινα: πῶς ἴω ὃν υὴ Tae APS τὸ μὲν γὰρ ἄνϑρωπον περι- 

πατεῖν γνωρίζομεν, τίς δὲ τῶν xa? ἕχαστά ἐστιν ἐφ᾽ ᾧ λέγομεν, οὐ γνω- 
ρίζομεν: ἄλλον ἄρα τινὰ παρὰ τούτους τρίτον ἄνϑρωπον λέγομεν περιπατεῖν" τῷ σι 

[4 Ἵ » \ - ~ ¢ lA σ 

τρίτος ἄρα ἄνϑρωπος “ἔσται, οὗ τὸ περιπατεῖν χατηγοροῦμεν. ἣ λύσις ὅτι 

Oo” avipwros χαὶ πᾶν TO χοινὸν οὐ τόδε ἈΠ χων ὰ ἀλλὰ τοιόνδε’ 
υοίωμα γάρ ἐστι τῶν xad’ ἕχαστα. πῶς οὖν αὐτὸ δῆτα τὸ ἐν τοῖς χαϑ᾽ 

MQ ὧν xs δ τα ϑεωρούμενον χαὶ ἐν τούτοις ἔχον τὴν ὕπαρξιν οὐσία τις ἔσται χαὶ 
MQ a 30 ον παρὰ ταῦτα; οὐχ ἄρα τρίτος ἄνθρωπος ἔστι. τὸ δὲ δμοίως 

ἐπὶ τοῦ Κορίσχος χαὶ Κορίσχος μουσιχός πρὸς χατασχευὴν 
΄ὔ v y \ 7 2) Sew ς > ἘΝ ναι τρίτον ἄνϑρωπον εἴληπται χαὶ οὕτως ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν rat | Φ Cc — i [0] ov 

΄ 

ρ ὃ μουσιχὸς Κορίσχος SeSpn ὧν τοῦ προ οὐχ ἔστι xa)’ 5 a τὶ Ω aos Ὧν 
T 

αὑτὸν οὐδὲ ὕπαρξιν ἔχει ἰδίαν Gua γὰρ ose τὸ ὥστε οὐχ ἔστιν 
a 

35 αὐτὸ ἐχϑέσϑαι), διότι οὐχ ἔστι τόδε τι χαὶ οὐσία ἀλλὰ τοιόνδε χαὶ 

1 ὃ πίνη ἃ ἔτι scripsi: ἔστιν al: καὶ v Arist. 8 ef yap οἶδεν om. A 
10 γοῦν A οὐδὲ A: οὐδὲν al 12 ἤτοι ΑΙ: ἤγουν a 13 τὰ scripsi: 
τὸ aAl τὸ μὲν τὸ, τόδε K: τὸ μὲν, τὸ δ᾽ οὐ aAl 14 ἔτι om. A 23 xa? 
ἕχαστόν a 26 περιπατεῖ a 28 αὐτὸ δῆτα I: δῆτα αὐτὸ τοῦτο a tots I: 

τῷ ἃ 30 post ὁμοίως add. δὲ a Arist.: om. AI 90. 84 ὃ --- ὕπαρξιν om. A 

D post τοιόνδε add. τι A 
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Ze 4 C7 ΝΑ ΄ » a = “Ὁ ΙΝ 4 Ἃ Ζ Zz Aan ay ma Co Ξ 

ποιόν, οὕτως οὐδὲ ὁ ἄνθρωπος περιπατῶν, χἄἂν ἕτερός ἐστι Σωχράτους, 
᾿ - Ve δ ~ 7 

Πλάτωνος χαὶ τῶν κατὰ μέρος, ὡς ὃ μουσιχὸς Kopioxos τοῦ Κορίσχου, 
ἡ σ ΄ ~ 

xa αὑτὸν ἔσται. ἵνα ὃὲ μή τις ἴσως ὑπολάβῃ ὅτι ἢ τοῦ τρίτου ἀν- 

ϑρώπου παρεισάγεται ὕπαρξις ἐχ τοῦ λέγοντας ἀνϑρωπον περιπατεῖν ἀπο- 

σι δειχνύναι ἕτερον αὐτὸν εἶναι τῶν μεριχῶν, Σωχράτους, [Πλάτωνος χαὶ τῶν 

ἄλλων τῶν xa? ἔχαστα, φησὶν A τὸ EX Piaget ὃὲ ποιεῖ τὸν τρίτον 
Vv C a , ~ [gee Yh 5 ς 5 \ > { - Κ( Ἁ ΡΞ 

ἄνϑρωπον, δυνάμει τοῦτο διὰ τούτων λέγων ‘od τὸ ἀπαριϑμεῖσϑαι τοὺς 
ΩῚ᾽ σ Ἢ ὡς 7 \ σ eee \ fe » ¢ 

xa? Exacta ἀνθρώπους χαὶ ἕτερον ἐχείνων λέγειν τὸν τρίτον ἄνϑρωπον 
5 ~ \ a Meier \ ~ Ἂ κα, ΟΕ ΡΨ ΡΞ mn ποιεῖ, ἀλλὰ τὸ διδόναι χαὶ συγχωρεῖν εἶναι ὅπερ τόδε TL, τουτέστιν 

>. 5 ? ~ . VC 

10 ἀλλὰ τὸ οὐσίαν xat | τόδε τι λέγειν αὐτόν᾽. τῷ Ge τόδε τι ἔϑος f. 5Ov 

αὐτῷ ἐπὶ τῆς ἀτόμου χρῆσϑαι οὐσίας. χατασχευάζει OF χαὶ αὐτὸ τοῦτο, 

ἐπι φέρει, τοῦ 
> a 

τὸ μὴ εἶναι TO χατηγορούμενον χαὶ χοινὸν οὐσίαν, Gt οὗ 
᾽ \ YY I> >= σ ¥ , \ 

οὐ γὰρ ἔσται τόδε τι εἶναι, ὅπερ Καλλίας καὶ ore ΡΝ ἀν Gena Se 

ἐστι, δηλονότι οὐ yap, εἰ ἔστιν ὁ Καλλίας τόδε τι, χαὶ ὁ ἄν 
4 

0 

Vownns τόδε 

15 τι ἔσται... τὸ δὲ οὐδ᾽ εἴ τις TO ἐχτιϑέμενον (μὴ) ὅπερ τόδε τι εἶναι 

ἔγει ταὐτόν ἐστι τῷ “εἰ γὰρ χαὶ μή ἐστι τὸ ἐχτιϑέμενον χαὶ χοινὸν τόδε 

τι χαὶ οὐσία ἀλλὰ ποιόν, GAN οὖν ἕτερόν ἐστι τῶν xa? ἕχαστα, ἐν αὐτοῖς 
aX oF Ἃ \ 5 ? id 7) σ i“ δι rs σ 4 ΄ 0& ὅμως ὃν χαὶ οὐ χαϑ᾽ abtd’. ὥστε, φησίν, οὐ δοτέον ἕτερόν τινα τρίτον 

εἶναι ἀνϑρωπον: τὸ γὰρ χοινῶς χατηγορούμενον ἐπὶ πᾶσιν οὐχ ἔστιν 

90 οὐσία ἀλλὰ ποιόν τι. 

Ρ. 119114 [laktv εἰ παρὰ προσῳδίαν ὀξεῖαν. 

Kindy ὅτι αἰεὶ ἐπὶ τῶν σοφισμάτων χατὰ τὸ ἀντιχείμενον 7 λύσις 
προβαίνειν patel, οἷον et Guvileic ἠπάτησε, σὺ dtehdv’ ἐχφεύξῃ thy 
ἀπάτην, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν, ual ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν παρὰ τὴν λέξιν χαϑο- 

25 λιχῶς, πῶς δεῖ τὰς λύσεις ποιεῖσϑαι, διδάσχει, χαὶ φησὶν ὡς εἰ παρὰ 

προσῳδίαν ὀξεῖαν ἣ ἀπάτη, ἣ βαρεῖα προσῳδία λύσις. οἷόν ἐστι 

τὸ “οὗ χαταπύϑεται ὄμβρῳ᾽᾽- εἰ ἐχεῖνος ὀξεῖαν ϑεὶς προσῳδίαν ἠπάτησε, σὺ 
λύσεις περισπωμένως" βαρεῖαν γὰρ προσῳδίαν πανταχοῦ τὴν περισπωμένην 
λέγει. ὁμοίως χαὶ ἐν τοῖς ὁμωνύμοις εἰ ἀπατᾷ ὃ σοφιστής, σὺ τὸ ἀντι- 

80 χείμενον ὄνομα λέγων ἐνίστασο πρὸς τὸ σόφισμα. οἷον τί φημι; εἰ ἐχ 

τῆς ὁμωνυμίας τὸ ἄψυχον ἔμψυχον συνελογίσατο, λυτέον ἀποφήσαντας. 
εἰπόντας μὴ τόδε δαδαμμενδι ὃ σημαίνει τὸ ἄψυχον, ἀλλ᾽ ὃ δηλοῖ τὸ 
every: εἰ ΤΥ ἔροιτο ‘aod γε τὸ διδάσχον ἔμψυχόν ἐστιν :᾿, εἴποις δὲ vat, 

1 6 Al: om. a περιπατῶν K: περιπατεῖ ΔΛ] σωχράτους ΑΚ: σωχράτης al 

3 ἴσως om. A ἡ A: χαὶ al 4 post παρεισάγεται expunxit εἴ 1 λέγοντας aA: 

λέγοντος 1 ὃ μουσιχῶν A στὸν om. A 7 τοὺς aA: ta I 10 αὐτὸν A: 

αὐτὰς 1: οὕτω a 11 χρῆσϑαι ἐπὶ τῆς ἀτόμου Α χαὶ superser. I! 12 τὸν 

(post εἶναι) A τοῦ A: τὸ al 13 ante χαλλίας add. ὁ A 14 ὁ Al: 

om. a 15 μὴ ex Arist. addidi 17 οὐσίαν a post ἀλλὰ add. xat a 

18 δὲ aA: γὰρ 1 ὃν superscr. I 18.19 τρίτον εἶναι aA: inv. ord. I 20 ποιεῖν A 
22 αἰεὶ om. A 23 συνϑεὶς A et, ut videtur, I: συνϑέσει a post διελὼν add. οὐχ al: 

om. A 26 τὴν προσωδίαν τὴν A 27 τὸ οὗ χτλ.] ef. ο. 4 p. 106} ὃ χαταπύϑεται) 

Ὁ corr, ut videtur, 1 28 λύσεις I: λέγει a 29 τῇ ὁμωνυμίᾳ a: τῇ etiam I pr, 
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εἶτα εἴποι ᾿ τὸ δὲ βιβλίον διδάσχει, ἔμψυχον ἄρα τὸ βιβλίον . βητέον ὅτι οὐ 

ψυχον διδάσχειν εἶπον ἀλλὰ τὸν διδάσχαλον. ὁμοίως ποιητέον χαὶ 
~ 5" Ξ > , Ξ A a , Vv ! ’ 5 > 

D ἀνάπαλιν: εἰ γὰρ ἔροιτο “dod ys τὸ διδάσχον ἔωμψυχόν ἐστιν ;", 

εἴποις δὲ οὔ, εἶτα εἴποι 6 δὲ [Πλάτων διδάσχει, ἔμψυχον ἄρα τὸ διδάσχον᾽. 
\ a 8 ‘ ἂν 

πὲ ὡς ἐπὶ τοῦ βιβλίου τὸ διδάσχειν εἶπον. χαὶ ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ σχῆμα 

τῆς λέξεως, ὡς se a alg ὡσαύτως ποιητέον. οἷον ὃ σοφιστὴς συμ- 

περαινόμενος λέγει ἄρ᾽ ὃ μὴ ἔχει, δοίη ἄν τις: σὺ δὲ πρὸς τοῦτον 

τὸ σόφισμα εἰπὲ οὐχ ὃ μὴ ἔχει, ἀλλ᾽ ὡς οὐχ ἔχει ἀντίχειται 

» τῶ ev "τοῖς T sae εἴρηται, τὸ ὃ μὴ ἔχει τῷ ὡς οὐχ ἔχει 

~ 

10 διὰ δὲ τοῦ ἀλλ᾽ pa ἃ ἐπίσταται τὸ λεγόμενον δυνάμει ἐστὶν ὅτι οὕτω 
a ~~ Δ > , rd N ~ 5 9 3 3 9 

ν δεῖ, ὅτι ὃ ἐπίσταται μεμάϑηχεν ἣ εὗρεν, ἀλλ᾽ οὐχ ἃ ἐπίσταται 
, δ κι ~ me = \ 5 FRY = = 5 ΣΝ ae, ¢ εἰ ~ 

υεμάϑηχείζν ἢ εὗρεν): τοῦτο γὰρ zal ἠρωτήϑη οὐ γὰρ εἶπεν ὁ ἐρωτῶν 
εν 5 ’ὔ 7, I r >] > ἘΠ ee ~ 5 ΄ 

ἅ τις ἐπίσταται μεμάϑηχεν ἢ εὗρεν. ἀλλ᾽ ἑνικῶς “6 τις ἐπίσταται 
an“ 

υξμάϑηχεν ἢ εὗρεν᾽. 

᾿ \ 

Μεταβαίνει χαὶ ἐπὶ τοὺς παρὰ τὸ συμβεβηχὸς γινομένους παραλο- 
γισμούς, χαὶ πῶς δεῖ χαὶ ate λύειν διδάσχει, χαὶ φησὶ τῶν παρὰ τὸ 

συμβεβηχὸς παραλογισμῶν μίαν εἶναι χαὶ τ αὐτὴν λύσιν. ἐντεῦϑεν ἐπι- 

90 στομίζων τοὺς λύσιν τινὰ wan τοιούτοις σοφίσμασιν ἐπάγοντας,. μὴ μέντοι 
ye ἐν πᾶσιν ἀποσώζουσαν χαὶ πάντων τῶν παρὰ τὸ συμβεβηκὸς λυτιχὴν 

οὖσαν, ἐπεὶ γάρ, φησίν, ἀδιόριστόν ἐστι τὸ πότε λεχτέον ἐπὶ τοῦ 
΄ Α .λ 4 νι αἱ 2 oe a ~ , 

πράγματος. ὃ δὲ. λέγει τοιοῦτόν ἐστιν. εἰσί twa ἃ τῷ συμβεβηχότι 
ὑπάρχοντα ἀληϑεύονται χαὶ ἐπὶ τοῦ ὑποχειμένου τῷ συμβεβηχότι, φηυὶ δὴ 
τῷ πράγματι" τινὰ δὲ τῷ μὲν συμβεβηχότι ὑπάρχει, τῷ OF πράγματι οὐχ 
ς ΄ \ \ 2 , ΄ \ \ \ ~ ~ > , 
ὑπάρχει. τὸ γὰρ δισύλλαβον λέγεται μὲν χαὶ χατὰ τοῦ λευχοῦ, ἀληϑεύεται 

\ ~ ~ ὃ 

δὲ χαὶ χατὰ τοῦ ἵππου τοῦ τινός, ᾧ συμβέβηχε τὸ λευχόν: ὥστε ἐπὶ 

i) or 

τούτου ἀληϑὲς δοῦναι τάσδε τὰς προτάσεις: apa ye ὅδε ἵππος: ναί’ ape 

γε hevxds; ναί: ὅδε ἘΡΕ λευχός: τί δέ, τὸ λευχὸν μονίας ἀν vat> ὃ 

80 ἵππος ἄρα eases? ἐπὶ ἊΝ τούτου ἀληϑῶς τὸ χατὰ τοῦ Sit sides 

οἷον τὸ δισύλλαβον τὸ χατὰ τοῦ λευχοῦ feb χαὶ χατὰ τοῦ ἵππου | 

Saleen ἐπὶ δὲ τοῦ Σωχράτους οὐχ ἀληϑῶς" οὐ yap, εἰ ὃ Σωχράτης f. ὅ1- 

λευχός, τοῦτο δὲ δισύλλαβον, χαὶ 6 Σωχράτης δισύλλαβον. ἐπειδὴ οὖν 

1 post ῥητέον add. δὲ a 5 διδάσχεις a 6 προειρήχειμεν AI: προειρήχαμεν a 

post σοφιστὴς add. μὴ a 7 ἔχοι A δὲ aA: om. I τοῦτον aA: 
τοῦτο 1 8 et 9 ἔχοι (post μὴ) A 9 ἐν τοῖς προλαβοῦσιν] p. 152,1 7 sq. 11.12 ἢ -- 

μεμάϑηχε aA: om. 1 12 7 εὗρεν addidi 15 ἡ αὐτὴ ἃ Arist.: αὕτη I 
19 χαὶ τὴν αὐτὴν εἶναι ἃ 23 δὲ A: om. al 23.24 ἃ -- ὑπάρχοντα ἀληϑεύον- 

ται Al: τῶν --- ὑπαρχόντων ἀληϑεύοντα ἃ 24 δὴ ΑΙ: δὲ ἃ 25 τὸ μὲν ἃ 

28 post ὅδε add. ὃ ἃ 30 δισύλλαβον A ἀληϑῶς Al: ἀληϑὲς a 
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SAX 

ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, οὐδὲν GF διώρισται πότε Get λέγειν ὅτι τὰ ὑπάρχοντα 
τῷ συμβεβηχότι ὑπάρξει χαὶ τῷ πράγματι, τοῦτ OTL τῷ ὑποχειμένῳ, πότε 
a\ bl4 ΄ / \ σ σ 5 > os be οἱ ~ 0-0: Ps ee 

δὲ οὔ, ῥητέον πρὸς ἅπαντας ὅτι οὐχ ἀνάγχη τὸ TH συμβεβηχότι ὑπάρ- 
χον χαὶ τῷ πράγματι ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τινῶν υὲν ἐνδέχεται, ἐπὶ τινῶν δὲ 

5 οὔ. χαὶ ἔτι δεῖ προφέρειν χαὶ τὸ οἷον, ἤτοι τὸ ὁποῖον, ὥσπερ ἐν τῷ 

Μίνωι τοῦ Πλάτωνος γέγραπται. ἔχει ὃὲ οὕτως τὰ ἐχεῖσε᾽ “ὁ νόμος ἡμῖν 
τί ἐστιν; ὁποῖον χαὶ ἐρωτᾷς τῶν νόμων;᾽. τὰ δὲ ἐπαγόμενα σοφίσματα 

fat ’, > {ae “ὦ [4 ῇ b] ~ Ὕ > } Εν e 

τοιαῦτά εἰσιν. ap οἶδας ὃ μέλλω σε ἐρωτᾶν; οὐ ap οἶδας ὅτι ἢ 
5 \ 5 / , ~ a / “of 5 ~ fe dn 3 v fal JL) Ἢ 

ἀρετὴ ἀγαϑόν; vat’ τοῦτο δέ σε μέλλω ἐρωτᾶν: οἷδας ἄρα ὃ μέλλω σε 
~ ΄ ’ σ 5 5 4 P J \ \ 3 \ 5 Qi > ‘ Ἁ 10 ἐρωτᾶν. ἣ λύσις ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ τὴν ἀρετὴν ἀγαϑὸν εἶναι χαὶ τὸ 

μέλλειν ἐρωτᾶσϑαι εἰ ἔστιν ἀγαϑόν, ἀλλὰ ἀγαϑῷ οὔσῃ συμβέβηχεν αὐτῇ 
\ Fas > ~ > eg > “ ΄ ee 3 > \ , 

τὸ μέλλειν ἐρωτᾶσϑαι ef ἔστιν ἀγαϑόν. πάλιν ap otdas τὸν προσιόντα 

χαὶ χεχαλυμμένον; οὔ: (εἶτα ἀφελόντες τὸ περιχάλυμμα) τί δέ, οἶδας 

τοῦτον: ναί: τὸν αὐτὸν ἄρα οἶδας χαὶ οὐχ οἶδας. πάλιν apa γε ὃ ἀνδριὰς 

15 ἔργον ἐστί; ναί: dpa γε σός ἐστι: ναί’ σὸν ἄρα ἔργον ἐστὶν ὁ ἀνδριάς" 
5 ‘ Ἃ \ >) Vv ~ as , >| ΄ > , ΄ , 

ἀλλὰ μὴν xat οὐχ ἔστι; τοῦ Φειδίου γάρ ἐστι. πάλιν apa γε ὃ χύων 

πατήρ ἐστι; ναί’ ἄρά γε σός ἐστι; ναί: σὸς ἄρα ὃ χύων πατήρ. 

πάλιν ἀρά γε τὰ ὀλιγάχις ὀλίγα ὀλίγα; ναί: ἀλλὰ μὴν τὰ Exatov 
\ \ 9 , 4 > , 2 \ mF \ ς \ » ἌΧ. 35 \ 

πρὸς τὰ δεχάχις μύρια ὀλιγάχις ἐστὶν ὀλίγα: τὰ ExatoOv apa ὀλίγα: ἀλλὰ 

20 μὴν χαὶ πολλά. φανερὸν οὖν ὡς πάντες οὗτοι οἱ παραλογισμοὶ παρὰ τὸ 

συμβεβηχὸς λύονται: μόνοις γάρ, φησί, τοῖς χατὰ τὴν οὐσίαν ἀδια- 
φόροις ταὐτὰ ὑπάρχει. οἷον χατὰ τὴν οὐσίαν ἀδιάφοροι ὃ ἵππος χαὶ 
ὃ βοῦς: τούτοις γοῦν ταὐτὰ ἐπίσης ὑπάρξει. λύουσι μὲν οὖν τινες ταῦτα 

\ / \ € / 5 / \ \ 4 ri e > δ 

τὰ σοφίσματα χαὶ ἑτέρως. ἀνατρέπει δὲ τὴν λύσιν ταύτην 6 ᾿Αριστοτέλης 
25 διὰ τὸ μή, ὡς ἄνωϑεν εἰρήχειμεν, πάντων τῶν παρὰ ταὐτὸ γινομένων 

παραλογισμῶν εἶναι ταύτην λυτιχήν. 

Ρ. 119011 Καίτοι πρῶτον μέν, χαϑάπερ ἤδη εἴπομεν. 

"Ehvov τινες τὸ παρὰ τὸ συμβεβηχὸς σόφισμα οὕτω λέγοντες, ὡς 
οὐδὲν ἄτοπον, εἰ τὸν Κορίσχον οἴδαμεν χαὶ οὐχ οἴδαμεν: xat ἄλλη γὰρ 

N ws ~ > > , x 

30 οἴδαμεν χαὶ xat ἄλλο ἀγνοοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ ταὐτό. ταύτην τὴν 
δοχοῦσαν λύσιν ἀναιρῶν ὁ Σταγειρίτης φησὶ τῶν παρὰ ταὐτὸ λόγων τὴν 

2 | \ ἊΨ “ 9 σ ΑΔ \ vag 4 \ \ A. ty AS , αὐτὴν εἶναι det λύσιν, ὥσπερ δὴ χαὶ εἰρήχαμεν. παρὰ τὸ αὐτὸ δὲ λόγοι 
εἰσὶ πάντες οἱ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν, δυοίως δὲ χαὶ πάντες οἱ παρὰ τὴν 

\ »]} 

σύνϑεσιν: of δὲ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν οὐ παρὰ τὸ αὐτὸ τοῖς παρὰ τὴν ρ “ ag p ᾿ ΡΣ ΤῈ 

1 πότε A: ποτέρως I: πότερον a 2 post τουτέστι add. χαὶ ἃ 3 πάντας A 

συμβεβηκότι al: σωχράτει A 5 ἤγουν a 5.6 ἐν τῷ Μίνωι] ο.1 p. 313 A 6 τῷ 
πλάτωνι A éxet A 7 ἐρωτᾶς Al: ἐρωτῶ a 9 ce a: ye I: om. A 

11 αὐτῶ A 12 πάλιν om. A 16 χαὶ aA: om. I 22 ἀδιάφοροι a: ἀδιάφορα A: 
ἀδιάφορον 1 23 ὁ aA: om. I 25 ἄνωϑεν) p. 148,11 sq. εἰρήχειμεν Al: εἰρήχα- 
μὲν ἃ ταυτὸ Αι: ταυτὰ al 91 ἀναιρῶν ὁ σταγειρίτης aA: inv. ord. I ταυτὰ 1 

32 δεῖ postea add. 11 post δεῖ add. τὴν a εἰρήχαμεν aA; εἰρήχειμεν I 

Comment. in Arist. II 3 [Alexander] in Sophisticos elenchos. LE 
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σύνϑεσιν ἀλλὰ παρὰ ἄλλο. λέγει οὖν δὴ ὅτι, εἰ χαλῶς ἔχει ἵ τῶν οὕτω 

λυόντων τὰ παρα. τῷ συμβεβηχὸς σοφίσματα λύσις, ἁρμόσοι ἂν αὕτη εἰς 
, >) ‘ ΄ ͵ > 

πάντας τοὺς παρὰ τὸ συμβεβηχός" ἀλλὰ μὴν ἐπί τινων οὐχ ἁρμόζει: οὐχ 
o ἄρα χαλῶς λύουσι: τῶν yap παρὰ τὸ αὐτὸ αἴτιον δεῖ τὴν αὐτὴν siva 

5 λύσιν. πῶς δὲ οὐχ ἔστι πάντων λύσις τῶν τοιούτων σοφισμάτων i παρ᾽ 
\ 

αὐτῶν ἀποδιδομένη. ἐπάγει. ἂν ἀφέλωμεν yap, φησίν, ἀπὸ τοῦ σοφίσματος a 

\ XN ΄ > 7 
ς 

τὸ εἰδέναι [ὡς λέγειν ao’ οἶδας], ci jes ὐ cnet ὃξ τὸ “getty, ὡς μὴ = 

a > > 

λέγειν ‘Gp’ οἶδας τόνδε τὸν χεχαλυμμένον ; χαὶ “ap οἶδας τὸν προσιόντα: 
> v 5 ? 3 \ os UA 3 4 

σός ἐστιν;᾽, οὐχ ἂν ἣν αὐτοὶ λέγουσι λύσιν ἐφαρμόσοι 
5 5 ~ » \ f \ / x \ , γ΄ 5 

10 ἔπ a@vtod. ac Σ λέγει THY πρότασιν. τὸ ὃξ σόφισμα οὕτως ἤρω- 

όγου χάριν ἐπὶ [λαύχωνος τοῦ Fikzeeovoe ἀδελφοῦ, ὅστις a Q a Φ Mx a a 5 [Ὡ] (η΄ ~~ 

X 

δὴ ᾿λαύχων οὐ μόνον ἀδελφὸς ἦν Πλάτωνος ἀλλὰ χαὶ bie εἶχε γὰρ ~G 
παῖδας. ἂν δὴ 6 ἐρωτώμενος ἣν ὃ [Πλάτων (δοϑήτω γὰρ χαὶ τοῦτον εἶναι 
-} Δ ἈΦ᾿ ΕΣ ἌΣ fe >] \ ΒΜ == ς 9 4 = > , Ἢ -" Π) ψ ΄ 

τὸν ἐρωτώμενον), οὕτως αὐτὸν ἤρετο ὃ ἐρίζων: apa ye, ὦ Πλάτων, ὃ 

15 ᾿λαύχων σός ἐστι; vat? dpa γε ὁ Thadxwy μεν ἐστι; ναί: 6 [λαύχων 

ἄρα, ὦ []λάτων, σός ἐστι ese ἐπὶ ἐμῆς ύτου τοῦ σοφίσματος πῶς ἂν 

ἔχοι χώραν ἣν αὐτοὶ λύσιν λέγουσιν, ὅτι ἘΣ μὲν οἶδα, τοῦτο δὲ f. 51» 
> > cS ‘ 9 / ΄ , \ σ 7 5 ΄ , 

οὐχ οἶδα; οἷδε γὰρ ἀμφότερα 6 [ἰλάτων, χαὶ ὅτι πατήρ ἐστιν 6 [Γλαύχων 

χαὶ ὅτι αὐτοῦ, τοῦ [Πλάτωνος δηλονότι, ἐστί τι. ὥστε οὐχ ἣ ὑπό τινων 

20 he ais λύσις ἁρμόσοι ἂν εἰς πάντας τοὺς παρὰ τὸ συμβεβηχός: εἰ γὰρ 
XN ΄ 3 Qs > ΑΝ a X est > aio ~ > 

χαὶ ἐπί τινῶν OM, EG ESGTL “TO λέγειν OTL TOY AUTOY οἱοᾶα χα' αγνοω XAT 

ἄλλο xat ἄλλο. GAR λέγειν οὐχ ἐγχωρεῖ. πολλαὶ δέ εἰσιν at 

& 

ov [0] rat | oO (or a Φ 

5 πλὴν οὐχ ἣ τῆς τοχούδης χαχίας νόος: χαὶ 

τοῦ πράγματός ἐστι λύσις, ὅπερ μιχρὸν ὀπίσω εἰρήχειμεν, ἀλλ᾿ ἢ παρ᾽ ἣν 

χαχίαι τοῦ συλλογισμοῦ, 

‘ 

νεῦδος, ὡς ἐπὶ τοῦδε: 6 Σωχράτης χάϑηται, 6 χαϑήμενος γράφει, 6 ξ Ss ς ETL TODOE 0 WAOATTHS χα rat, 0 χα ve ς γράφει, 0 

εἴ 

τὸ 

Σωχράτης ἄρα γράφει" τοῦτο ψεῦδος. ἐνταῦϑα οὐχὶ [et τις ἐρεῖ ὅτι] διὰ τὸ 

Σωχράτην χαϑήαθαι, ἀλλὰ διὰ τὸ τὸν χαϑήμενον γράφειν. 

ρά- 

ὑποϑέσϑαι τὸν Σωχράτην χαϑῆσϑαι τὸ ψεῦδος συνήχϑη, χἂν εἰ τύχῃ 

ψεῦδος ὃν τὸ τὸν 

οὐχ ἀρχεῖ οὖν πρὸς λύσιν τὸ δεῖξαι ὅτι poe: ἐστι τὸ συναχϑέν. ἀλλὰ 
ς ἢ 

80 χρὴ χαὶ τὸν τρόπον εἰπεῖν χαὶ τὸ αἴτιον παρ᾽ ὃ τὸ ψεῦδος γέγονεν" εἰ 
γὰρ ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐχ δύο χαταφατιχῶν συμπεραίνεταί τις τὸ τὸν 

i 

ἄνϑρωπον ἵππον εἶναι, οὐχ ἀρχεῖ τὸ δεῖξαι τοῦτο ψεῦδος, ἀλλὰ xat τὸ 

αἴτιον εἰπεῖν, ὅτι τὸ ψεῦδος συνήχϑη διὰ τὸ τοῦ σχήματος ἀσυλλόγιστον. 
τίϑησι δὲ χαὶ αὐτὸς πρὸς τὸ λεγόμενον παράδειγμα. ἔστι δὲ τὸ διὰ τούτου 

35 λεγόμενον τοιοῦτον. ἔλεγεν ὃ Zijvwv μὴ εἶναι χίνησιν: εἴ τις οὖν, φησίν, 

ἐπιχειροίη συνάγειν τε χαὶ δειχνύναι τὸν Ζήνωνος λόγον τὸν ἀναιροῦντα 

1 δὴ om. A 5 πάντων A: om. al 7 ὡς λέγειν (λέγει A) dp? οἶδας delevi ἀντεισα- 

γάγωμεν ar ἀντεισάγωμεν ΑΙ 8 τόνδε a, postea add. I': ante τὸν προσιόντα collocat A 

9 ἐφαρμόσοι 1 cf. vs. 2.20: ἐφαρμόσει ad 10 ἀξίωμα --- πρότασιν om. A 15 γλαύχων 

(ante σός) A: γλαῦχος al 16 τούτου δὴ A 17 τοῦτο --- τοῦτο scripsi: τοῦτον --- 
τοῦτον aAl μὲν τοῦτον A 18 ἀμφότερα A: ἀμφότερον ἃ: compend. I 23 οὐχὶ A 

24 μιχρὸν ὀπίσω] p. 154,57 sq. εἰρήχειμεν Al: εἰρήχαμεν a 26 post τοῦτο additur δὲ 

p. 155,2 εἴ--- ὅτι delevi 27 τύχοι A 84 post τὸ prius eras., ut videtur, unam 

litt. A τοῦτο a 90 ἐπιχειροῖ a post δειχνύναι adde ex Arist. ὡς ἀδύνατον 
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\ » 2 ~ ΄ 52. 7 ΄ rp 7 ~ ~ Fs ΄ 
THY χινησιν EX τοὺ συνάγειν αἀουνατοὸν τι τεὐείσης τῆς TOU “ήνωνης ὑὉπο- 

΄“ Q/ ΄ ΄ Sat \ /, , Ὗ ‘ “ 7 5 ‘ 

ϑέσεως, ἁμαρτάνει" οὐδὲ γὰρ λέλυχε τὸν παραλογισμόν. εἰ γὰρ λέγει ᾿ ἐγὼ 
ν᾿ ΓΖιΣ / ’ »ι ~n ~ ‘ \ 

μέν, ὦ Livy, εἶναι χίνησίν φημι" ef δὲ φεῦδος τοῦτο, ἀληϑὲς GF ὃ σὺ 
, Vv ~ 

φύς, τὸ μὴ εἶναι χίνησιν, ἔστω τοῦτο zat χείσϑω ὅτι οὐχ ἔστι χίνησις 

ὅ οὐδὲ τὸ χινεῖσϑαι. GAN εἰ μή ἐστι τοῦτο, οὐδὲ τὸ πόϑεν ποῖ χινεῖσϑαι 
Ὑ b ὯΝ ~ bap! 

ἔσται. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ 

οὐδὲ ἀπὸ δύσεως εἰς Hoectoiv εἰ δὲ μὴ τοῦτο, 9 
IDS > IQ 7 ! μ 

ἔσονται; ὅπερ ἀδύνατον: εἰ ὃὲ τοῦτο ἀδύνατον, ψευδὴς χαὶ ἢ σὴ ὑπόϑεσις, 

ὃ ἥλιος ἀπὸ ἀνατολῆς εἰς δύσιν χινηϑήσεται 

ὃὲ ἡμέραι χαὶ νύχτες 

ἢ τὸ ἀδύνατον ἠχολούϑησεν᾽ --- ὃ ταῦτα συλλογιζόμενος, χἂν εἰ μυριάχις 
ἊΝ 5 ~ ‘ ~ ἥ \ 7 ¢ n 

10 ἢ συλλογιστιχῶς xat ἀληϑῶς συμπεραινόμενος χαὶ συνάγων ὡς ἀδύνατον i | ἱ 
\ Ee 7 5 “Ὁ Α͂ Ἁ ΄ 4 Ἑ 5 Ia 7 μὴ εἶναι χίνησιν ἐκ τοῦ συνελαύνειν τὴν Δήνωνος ὑπόϑεσιν εἰς τὸ ἀδύνατον, 

οὐ λέλυχε τὸ σόφισμα τὸ τοῦ Δήνωνος, ἀλλ᾽ ὁ λέγων ὅτι ἐνεργείᾳ τὰ 

ἄπειρα λαμβάνεις χαὶ ὅσα ἄλλα αὐτὸς ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ ζῆτα τῆς Φυσι- 

χῇς ἀχροάσεως εἴρηχε χαὶ ἡμεῖς ταῦτα ἐξηγούμενοι τεϑεωρήχαμεν. 

15 ρ.1190υ094 Ei οὖν μὴ συλλελόγισται, εἰ καὶ ἀληϑές. 

Ὃ λέγει διὰ τῶν εἰρημένων τοῦτό ἐστι. xdv ἀληϑές, φησί, xdv 
ψεῦδος ἢ τὸ ἐξ ἀσυλλογίστου τρόπου συναχϑέν, 7% τούτου ἐμφάνισίς ἐστι 

λύσις: οὐ συλλογίζεται δὲ χαὶ ὃ ἐχ δύο μεριχῶν συνάγων τι χαὶ ὃ ex 

δύο χαταφάσεων ἐν δευτέρῳ σχήματι χαὶ ὃ χρώμενος ὁμωνύμοις χαὶ 

20 ἀμφίβολα λαμβάνων χαὶ εἴ τι τοιοῦτον: ὥστε ὁ παρά τι τούτων δείξας τὸν 
παραλογισμὸν γεγονέναι ἐχεῖνος λύει. ἴσως δέ, φησίν, ἐπί τινων οὐδὲν 

χωλύει λύειν τὸν λόγον διὰ τοῦ δειχνύναι ἀδύνατόν τι ἑπόμενον, ἀλλ᾽ 

ἐπί γε τοῦ παρόντος οὐχ ἀπόχρη τοῦτο. ἢ μάλιστα τοῦτο λέγει, ὅτι ἐπί 
\ Ia \ ’ ΄ \ 5 \ > / \ \ δῷ 7 ? » τινων μὲν οὐδὲν χωλύει λέγειν τὸ αὐτὸ εἰδέναι χαὶ μὴ εἰδέναι, xat ἄλλο 

/ \ » 5 \ \ end £ / τὶ 5 - ~ of 

25 μέντοι χαὶ ἄλλο, ἐπὶ δὲ τοῦ προσιόντος Κορίσχου οὐχ ἀρχεῖ τοῦτο: οἷδε 

γὰρ ὃ ἀποχρινόμενος χαὶ τὸ προσιὸν ὅτι προσέρχετα! χαὶ τὸν Κορίσχον 
σ rq , > \ \ 6 4 \ 4 \ σ \ [4 \ \ 

ὅτι Koptoxocs. ἀλλὰ xat ot λύοντες τὸ σόφισμα τὸ ὅτι τὰ ἑχατὸν χαὶ 
AG \ ὀλύ a 4 e ἘΚ a σ = 3 ἢ δι. ὲ \ hdc πολλὰ -xal ὀλίγα συμπεραινόμενον, λέγοντες ὅτι πᾶς ἀριϑμὸς χαὶ πολὺς 

a χαὶ ὀλίγος, ὁμοίως τούτοις ἁμαρτάνουσιν οὃς εἴπομεν ἁμαρτάνειν 

5 ποῖ A> (i.e. A in alio scholio) I: πῆ A: mom ἃ 6 ἐστὶν Ab ἀνατολῶν --- 

δυσμὰς Ab 7 οὐδὲ ἀπὸ --- ἀνατολήν om. Ab μὴ om. Ab 8 ὃ Ab τοῦτο 
om. Ab post ψευδὴς add. ἄρα Ab 97 Al: ἐξ ἧς Ab: ἢ ἃ ταῦτα γοῦν συλ- 
λογισάμενος A εἰ om. A 11 post τὴν add. tod A 12 to alt. om. A 13 τῷ 

ξ a: τῇ ξῆτα I ἐν τῷ ζῆτα τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] c. 2 p. 299 421] sq. 11 ἐστὶ 

(ante to) A 18 χαὶ prius om. A ὃ alt. Al: om. a 19 χαταφατιχῶν A 
19. 20 καὶ ὁ λαμβάνων ὁμώνυμα" καὶ ὃ χρώμενος ἀμφιβόλοις" xat τισι τοιούτοις ἑτέροις 

ος 

21 ἐχεῖνον A, ος superser. A! 22 χωλύει] λύει superser. 1: 25 ἐπὶ δὲ al: πλὴν 

ἐπὶ τούτων, ἤγουν A τοῦτο] πρὸς λύσιν τὸ εἰπεῖν xat’ ἄλλο μὲν γινώσχω τὸν χορίσχον, 

xat ἄλλο δὲ ἀγνοῶ A 27 post χορίσχος add. ἐστὶν A 28 συμπεραινόμενον ante 27 

ὅτι τὰ collocat A 29 post ἁμαρτάνουσιν add. ἐνδέχεται γὰρ τὸν ἀριϑμὸν καὶ πολὺν 

καὶ ὀλίγον εἶναι: πολὺν μὲν πρὸς τὸν ἐλάττονα" ὀλίγον δὲ πρὸς τὸν μείζονα: ὅϑεν χαὶ ἁμαρ- 
τάνουσιν, ἤγουν οὐ χαλῶς λύουσιν. ὁμοίως τούτοις, ἤγουν ἐχείνοις A 

118 
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σι 

10 

15 

25 

30 

on 3 ἐν τῷ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπάγειν ἣ THY τυχοῦσαν λύσιν ἐπάγοντας xal μὴ παρ᾽ 

06 
? 

[9 zs fre , > \ Vv. PD ~ ~ σ Ps Qa yy \ ἣν τὸ ψεῦδός ἐστι. χαὶ εἴη ἂν λεῖπον τῷ ὥσπερ oS εἴπομεν τὸ 

ἡμάρτανον" ὡς γὰρ ἐχεῖνοι ἡμάρτανον, οὕτω χαὶ οὗτοι. τίς δέ φησιν ἣ 
ἁμαρτία: ἀφέντες γάρ, φησί, λέγειν πρὸς τὸν ἐρεϑίζοντα ὅτι οὐ συνεπε- 

Al 5 ~ X ~ ᾿ς ΤᾺ \ \ ϑ. \ , \ 

ρά νω, ἐφιᾶσι μὲν τοῦτο λέγειν, φασὶ δὲ αὐτὸν συμπεπεράνϑαι, καὶ f. 52 

πάντα ἀριθμὸν χαὶ πολὺν χαὶ ὀλίγον λέγουσιν. εἰ γοῦν οὕτω ποιοῦσι, 

πῶς οὐχ ἁμαρτάνουσιν; ἴσον δέ ἐστι τὸ λεγόμενον τῷ ‘et γὰρ παραλιπόντες 

λέγειν πρὸς τὸν ἐρίζοντα ὅτι οὐ συνεπεράνω τὴν ἀντίφασιν τῆς ϑέσεως, εἰ 
~ ~ , / σ Ξ » ἊΣ [ΑἹ , \ 5 \ 

τοῦτο γοῦν παραλιπόντες λέγουσιν ὅτι ἀληϑές ἐστιν ὃ συνεπεράνω χαὶ οὐδὲν 

ἀδύνατον (πᾶς γὰρ ἀριϑμὸς χαὶ πολύς ἐστι χαὶ ὀλίγος), ἁμαρτανουσιν᾽. 
‘ 

p.179b88 Ἔνιοι δὲ χαὶ τῷ διττῷ λύουσι τοὺς συλλογισμούς. 

Πρὸ τῆς τῶν ῥητῶν σαφηνείας δεῖ τοῦτο προειπεῖν, ὅτι τὰ σοφίσματα 
IN 7 ~ [4] ~ 5 70. \ οἱ 5 f \ Ἂ ς ὦ 4 

ταῦτα, ἃ νῦν ἐχτίϑησι, πρὸς τοὺς εἰδότας ἐλέγοντο. τὸ δὲ “οὗτος τούτου 

δοῦλός ἐστι’ συνεπέραινον οὕτως: ἄρά Ye οὗτος τέχνον ἐστί; ναί» apa γε 
> 7 “ ΄, ΄ - Vv UA 4 2 f ] \ \ “ῳ 

οὗτος τούτου ἐστί; ναί’ οὗτος ἄρα τούτου τέχνον ἐστίν: ἀλλὰ χαὶ δοῦλος. 
> εἰ γὰρ μὴ εἰδὼς ἐτύγχανεν ὃ ἀποχρινόμενος Ott οὗτος δοῦλός ἐστι [᾿λαύ- 

EV ΔΩ 5 f ofS Rha τῳ 7, ape ὧν κα 4 > , ΄ 
χωνος GAN οὐ τέχνον, ἐχεῖνος OE ἠρώτα: APA YE οὗτος τέχνον ἐστί; ναί" 
> , + ry , ΄ 2 [4 Kad », , 4 , > apd γε οὗτος [Aadxwvos ἐστι; vat > οὗτος ἄρα téxvov [hadxmvos ἐστιν". 
B) δ ~ ~ » “Ὁ ἀλλὰ χαὶ δοῦλος, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ “οὐ τέχνον᾽ --- εἰ οὖν μὴ ἤδει ταῦτα ὃ 
5 4 ἂν pI , \ \ 5 ~ ¢ ΄ ~ σ a “ν᾿ , 

ἀποχρινόμενος, εἶχεν ἂν λέγειν πρὸς τὸν ἐρωτῶντα ᾿ πόϑεν δῆλον ὅτι δοῦλός 
> 2 , \ 5 f ? σ χ χ IN ἡ \ > r ἐστι ᾿λαύχωνος χαὶ οὐ téxvov;’. ὥστε πρὸς τὸν εἰδότα τὰς ἐρωτήσεις 
= ~ , oc b] / / νὰ / \ 4 | 

ἐποιοῦντο. τούτων οὕτως ἐχόντων λέγει ὃ ᾿Αριστοτέλης τινὰς λύειν τοὺς 

τοιούτους παραλογισμοὺς τῷ διττῷ, διττὸν λέγων τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ 
> ; , v \ σ \ at Bee , ἃ» ν 3 4 μὴ σ 

ἀμφιβολίαν: ἔλεγον γὰρ ὅτι τὸ “aod γε οὗτος τούτου: διττόν, χαὶ ὅτι 
δοῦλος τούτου χαὶ ὅτι τέχνον “τούτου: ὁμοίως, φασί, χαὶ τὸ “οὗτος τούτου 

Ζ 7 a , \ \ =>! σ ‘4 ” σ “ ΄ τέχνον᾽ διττόν: χαὶ yap ἣ ὅτι ᾿λαύχωνος τέχνον ἢ ὅτι τοῦ γεννήσαντος 
μὴ , \ QA ἥν. 4 iF ᾿] / \ ~ 4 \ \ αὐτόν. πρὸς δὴ ταῦτά φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης μὴ χαλῶς λύειν. μὴ γὰρ 
ἶναι διττὸν τὸ “apd γε οὗτος τούτου; ἣ τὸ “Apa γε οὗτος τούτου TExVOV; . 

aN , ¢ Vv Po \ Ἂ IN a - Ὁ ΄ , 5 πειδὴ γάρ. ὡς εἴρηται, πρὸς τὸν εἰδότα ὅτι οὗτος τοῦ [᾿λαύχωνός ἐστι av ὦ 

δοῦλος ἀλλ᾽ οὐ τέχνον τὴν ἐρώτησιν ἐποιοῦντο, πῶς dv εἴη διττὸν πρὸς 
» | \ \ ξ - fA 7 ¢ \ \ \ ~ oi yg ΄ Vv ’ὔ’ 

αὐτὸν τὸ οὗτος τούτου ; ὃ γὰρ δοὺς τὸ τοῦτον τούτου εἶναι ὡς ἴσον δέ- 
> ~ = i el £74 σ > \ \ Le | Le δωχε τῷ τοῦτον τούτου δοῦλον εἶναι, ὥστε οὐ διττὸν πρὸς αὐτὸν TO apa 

οὗτος TOUTOD;’. πανυ OF ἀνυσίμως διὰ τοῦ χατωτέρω τιϑεμένου αὐτῷ εἰς 

1 ἐν τῶ ἀπάγειν τὸν λόγον εἰς τὸ ἀδύνατον. ἤγουν A _ 2 ἣν ΑΙ: ὃν ἃ ὃ γὰρ I: 
χαὶ ἃ 4 ἐρίζοντα v 4.5 συνεπεράνω I: συμπεραίνω a 5 ἀφιᾶσι v 

8 οὐ 9 συνεπεράνω Al: συμπεραίνω a 10 ἐστι χαὶ ὀλίγος I: xat ὀλίγος ἐστὶν ἃ: xat 
ὀλίγος A 11 τὸν συλλογισμόν a: om. A 14 συνεπέραινεν 19 εἴδει ἃ 

23 post xat add. thy A 24 ὅτι prius] 6 ex οὖ, ut videtur, corr. I 25 post 
δοῦλος add. xat al: om. A φασί scripsi: φησὶ aAl 29 τοῦ ΑΙ: om.a 91 τὸ 
alt. Al: om. ἃ 32 δοῦλον ex δῆλον corr. A! 90 χατώτερον ἃ αὐτῶ Α: 

αὐτοῦ ἃ: compend. I 



10 

15 

20 

30 

90 

1 τοῦ deleverim 2 μῆνι 1 6—8 εἰ μὲν --- στίχος om. A ἰ ὃός μοι τὸ 

superscr. [! 10 oy A 13 ἀστέρος A 17 δὲ Av: om. al ᾧ scripsi: 

Ὁ 
οὗ aAl 22 σημαίνοντα A: σημαίνονται ἃ: σημαίνον | 25 τοῦδε τόδε A 

27 αὐτὸν om. A 28 xal— τοῦ om. spatio non relicto A post tod reliquit 

spatium plus unius versus I: spatium circa viginti quinque litt. a 
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παράδειγμα, τοῦ ἔπους, ἔδειξεν ὅτι οὐ παρὰ τὸ διττόν ἐστι τὸ σόφισμα. 
σ \ ¢ Ζ σ / \ ~ "4 a € ΄ ᾿ Ζ ae ae 

ὥσπερ yap ὁ λέγων ὅτι δός pot τὸ μῆνιν Gerdes Vea, TO ἥμισυ τοῦ 

ἔπους, ὃ ἀχούσας οὐ τὴν ᾿Ιλιάδα ἔπος νοεῖ οὐδ᾽ ὡς ἥμισυ ᾿Ιλιάδος δίδω- 
5 7 ΄ [γε ’, Ἀ 1 \ ¢ 4 

σιν GAA ὡς ἥμισυ Gtiyov* olde γὰρ ὡρισμένῳ 
~ 5 i , ~ . ΄ 4.71 ᾽ 

μῆνιν ἄειδε Ded ἀλλ᾽ οὐ τῆς ποιήσεως: οὐ γὰρ λέγεται ἢ ᾿Ιλιὰς ἔπος 
ray O2 a pai 

SQ Ἔ ἕω Qa 
Cc My τὴ Φ ς Ww. Mv a a 

= oe 

Ξ © 

+ ΄ \ 4 , 

ἀλλ᾽ ὃ στίχος. εἰ μὲν yap ἐλέγετο χαὶ ἢ ᾿Ιλιὰς χαὶ ὃ στίχος ἔπος, τότε 
oe >) > \ ar Ὁ ΄ \ “ ~ WV ) 2 ~ ms 5 ee on Ὑ = ἦν ἂν διττὸν τὸ ‘dd¢ μοι τὸ ἥμισυ τοῦ ἔπους᾽ - ἐπεὶ GE οὐ λέγεται ἔπος 

΄, ? ἢ ̓ Ιλιὰς ἀλλ᾿ ὃ στίχος, οὐ διττόν. οὕτως χαὶ ἐπ 
σ , > \ ” as Ὑ > \ ~ ¢_\ 4 + , > ὅτι σός ἐστι πατὴρ ἣ υἱός ἴσον ἐστὶ τῷ “cos apa, ὦ LAavuwy, οὗτος 

Oe . 3 ἐχείνων. TO OF O 

> 

vids, χαὶ σός, ὦ δοῦλε, 6 Γλαύχων πατήρ᾽. λύει ὃὲ λέγων ὅτι, εἰ παρὰ 
, Ν \ a \ 7 a ~ \ ὄνοι yer} me hove 3 ni ἐν λέγεσϑα τὸ διττὸν ἦν τὸ σόφισμα, ἐχρῆν τὸ ὄνομα χαὶ τὸν λόγον χυρίως λέγεσϑαι 

>) ca / ΄ \ 14 ~ ~ 5 Ρ a>) / > ees xa ὧν λέγονται. ὃ γὰρ χύων τῶν πολλαχῶς λεγομένων ὧν χυρίως λέ- 
~ , ~ / Φ ἊΝ \ \ 

γεται χαὶ χατὰ τοῦ yepsatov χαὶ χατὰ τοῦ ἀστρῴου: ὁ GE πατὴρ χατὰ 
ΜΡ / > p) + \ \ \ wld 5 / 7 Θ \ > \ τοῦ δούλου. ἐφ οὗ xal τὸ σὸς ἐδόϑη, OD λέγεται χυρίως" ὁ γὰρ εἰπὼν 

σ \ , 4 \ e \ PRs 4 /> 5 4 δι e τῶ 
ὅτι ναὶ GOs, τὸ σὸς ὡς πρὸς δοῦλον δέδωχεν: οὐ λέγεται OF ὁ πατὴρ 
a 7 4 σ Pa) \ ΄ , .νκν \ \ Ἂ \ ΄ \ 

δούλου πατήρ. ὥστε οὐ διττὸς ὁ λόγος διὰ TO TO διττὸν χυρίως χατὰ 
Ἃ 

πάντων λέγεσθαι xa? ὧν λέγεται, τὸ δὲ δοῦλος, ᾧ ὡς ταὐτὸν τὸ σὸς 
29/7 Ὁ / ΄ \ \ / \ a\ ded \ . a 
é6007, μὴ λέγεσϑαι χυρίως πρὸς tov πατέρα. τὴν δὲ λέξιν τὴν TO GE 

τόνδε εἶναι τοῦδε τέχνον ὑπερβατῶς ἀναγνωστέον οὕτως: TO GE τόνδε 
~ 39 \ / / Ἦν / > \ 3 / 

τοῦδε οὐδεὶς λέγει χυρίως εἶναι τέχνον. εἰ γὰρ TO τέχνον χυρίως 
δὶ \ > , > / / Ἃ \ \ is) \ / \ ‘x 

πρὸς τὸν δεσπότην ἐλέγετο, τότε ἂν χαὶ τὰ δηλωτιχὰ τούτων, τὰ τόδε 

τοῦδε, ἦσαν διττά, σημαίνοντα ὅτι τὸ τέχνον χαὶ δεσπότου ἐστὶ τέχνον χαὶ 

πατρὸς χαὶ ὃ πατὴρ χαὶ δούλου πατὴρ χαὶ υἱοῦ: ἐπεὶ GE τὸ τέχνον οὐ 
Ἁ a 

λέγεται δεσπότου ἀλλὰ πατρός, οὐδὲ τὸ | τοῦ τέχνου χαὶ πατρὸς Oy- f. 52v 
! 

λωτιχόν, ὅπερ ἐστὶ τὸ τόδε τοῦδε, διττὸν ἔσται. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τοῦ δού- 

λου χαὶ δεσπότου, ὅτι δὲ οὐ λέγεται διττῶς, δῆλον: οὐδεὶς γὰρ τὸν τὰ θἢ 
δοῦλον τούτου τέχνον χυρίως λέγει, εἰ δοῦλον αὐτὸν αὐτοῦ γινώσχει χαὶ 
uy τέχνον, χαὶ συνελόντα φάναι τὸ τόνδε τοῦδε εἶναι τέχνον τοῦ 

. εἰ γοῦν 
/ , \ \ [4 / ἍἋ \ 5 4 ϑὴν Φ > nal τινες, φησί, παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν 7 τὴν ἀμφιβολίαν (ταῦτα Yap εἰσι 

\ Ξ , / a A 4 9 ) Ἐν ¢ Q/> \ \ 

τὰ διττά) λέγουσιν εἶναι τὸ σόφισμα, GAN οὖν, ὡς δέδειχται, παρὰ τὸ 

συμβεβηχός ἐστι. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς φρονήσεως σόφισμα τοιοῦτον: ἀρά 

YE Oty Emtotypy THY xax@v; vale ta yap xaxk ἐπιστηταά" 

ἀλλὰ μὴν ἢ φρόνησις ἐπιστήμη" ἣ φρόνησις ἄρα τῶν χαχῶν: ἔστιν ἄρα 
ἣ φρόνησις χαχόν τι. χαὶ τοῦτο δὲ λέγει τινὰς τῷ διττῷ λύειν: τὸ γὰρ τοῦτο 
τούτων εἶναι διττόν φασι. πρὸς ἣν λύσιν ἐνιστάμενος ὡς μὴ ἀρχούντως 

ov | 35 τοῦτο prius aA: τοῦ 1 

81] ὡς aA: 
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Mv ἔχουσαν 
4 σ \ A / IX ~ 

ἔλεγεν’ ὥσπερ γὰρ TO χωρίον τὸδε τῶν 
‘ 

πήγαγε λέγων τὸ GE τοῦτο τούτων εἶναι οὐ λέγεται TOA- 

hay@s, ἀλλὰ χτῆμα, ὡσεὶ 

᾿Αϑηναίων ὃν οὐ λέγεται πολλόν ἀλλὰ χτῆμα ἣ δοῦλος, χαϑάπερ 
εἴρηται, οὕτως οὐδὲ τὸ τὴν ἀρετὴν εἶναι τῶν χαχῶν πολλαχῶς λέγεται" 

δῆλον γὰρ πᾶσιν ὅτι οὐ χαχόν τί ἐστιν ἢ ἀρετή: οὐδεὶς γὰρ χαχὸν αὐτὸν 

λέγων χυριολεχτεῖ" ἀλλ᾿ οὕτω 
σι 

ς λέγεται τῶν χαχῶν ὡς ἐπιστήμη τῶν ἐπι- 

στητῶν. παρὰ τὸ συμβεβηχ χὸς ἄρα χαὶ τοῦτο χαὶ οὐ παρὰ τὸ διττόν" 

διότι γὰρ ἢ φρόνησις τούτων ἐστί, συμβέβηχε de τούτοις χαχοῖς εἶναι, διὰ 

τοῦτο λέγεται ἢ φρόνησις τῶν χαχῶν. 

>] Vv Ἁ \ Ἁ reg | ~ 4 , 

ἄρα τρια ον χαὶ γὰρ τὸν ἀνῦρωπον τῶν ζῴων 

φαμὲν εἶναι. 
10 Ρ. 180110 Εἰ ὃ 

\ , x” ~ ’ >} ~ 4 9 \ YW >) \ ~ 

Λείποι dv τῷ oy τὸ οὐ χαλῶς heyer, χαὶ εἴη ἄν τὸ πλῆρες 
~ . ‘ ~ al Σ 5 ~ . 

τοιοῦτον" εἰ δέ τις TO τοῦτο τούτων ἢ TO οὗτος τούτου πολλαχῶς λέγεσϑαι 
΄ σ \ ΄ ᾿ς ΄ 5 A v ~ , ~ 

φήσει, ὅτι “at ὃ λύγος ὃ λέγων τὸν ἄνϑρωπον τῶν ζῴων πολλαχῶς 

15 λέγεται, εἰ οὖν τοῦτό τις εἴποι, οὐ χαλῶς λέγει. χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ 
~ ρ \ 5 “4 w ge ~ > ? v 

χαλῶς λέγειν τὸν εἰπόντα τοῦτο γοργῶς τέϑειχε διὰ τοῦ ἀλλ᾽ οὔ τι 
~ σ Ὑ 5 \ wilt 5 \ YY a\ τ ΄ 

χτῆμα, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ “οὐ γὰρ λέγεται χτῆμα᾽. ἔστι δὲ ἢ σύμπασα 
τῶν λέξεων διάνοια a. εἰ μὲν at 6 ἄνθρωπος xa ἕνα μὲν τρόπον. 

“ΝΜ fe > = ie wer 2 ὩΣ ~ = \ if ~ 5 ~ ‘ 7, / 

ἐλέγετο τῶν ζῴων, διότι ζῷόν ἐστι (πᾶν yap ζῷον οὐ τῶν μὴ ζῴων 
> ~ > las a ΄ ~ 

20 ἀλλὰ τῶν ζῴων), xat ἄλλον δὲ πάλιν ἐλέγετο τῶν ζῴων, ὥσπερ ὁ [Πει- 

ραιεύς, μᾶλλον δὲ 7, Τάναγρα τῶν ᾿Αϑηναίων (λέγεται γὰρ ταῦτα τῶν 
Tyo > ΄ ΄ ΄ \ \ I> ~> Ἃ Ἁ ~ 7 

Αϑηναίων ὡς χτήματα), tote δὴ τότε χαὶ τὸ τόδε τοῦδε ἢ τὸ τοῦτο τού- 
2 ee Ἃ ΕΞ, ) εἶ 3 μα σεν pele v ¢ ~ αἱ U ? 3 ΄ 

τῶν ἐλέγετο ἄν on ayMs. ἐπεὶ δὲ ὁ avtpwros τῶν ζῴων οὐ λέγεται 
; ~ a \ Ἁ 5 tA 5 ~ / ΄ ~ " ~ 

πολλαχῶς (οὐδεὶς 50 ἀχοῦύσας αὐτὸν τῶν ζῴων ὡς χτῆμα εἶναι τῶν 
ty Wn Ved ΄ »Ἅ 

ζῴων ἀχούει, ἀλλ᾿ ὅτι ζῷόν ἐστιν: οὐ γὰρ λέγεται χυρίως ὃ a τῷ σι 

τῶν ζῴων ὡς χτῆμα τῶν ζῴων, οὐδ᾽ 6 τοῦτο λέγων ᾿χυριολεχτεῖ), ἐπεὶ 
ἣ “ἢ ἢ ΠΩ i ‘ei ! i > hevet ohh A'S S “πεῖς “- δ; οὖν “ὃ ἄνϑρωπος τῶν ζῴων οὐ λέγεται πολλαχῶς, οὐδὲ τὸ τούτου δηλωτι- 

χόν (ἔστι δὲ τὸ τοῦτο τούτων) sem ἐστιν. ὥστε οὐὸὲ τὸ σημαντιχὸν 

τοῦ δούλου χαὶ δεσπότου (ἔστι ὃὲ χαὶ αὐτὸ τὸ τοῦτο τούτου) διττόν: χαὶ 
80 εἴρηται πρότερον διὰ τί. τὸ ὃξ ual ἐάν τι πρὸς τὰ χαχὰ λέγηται ὡς 

~ ¢ \ 

τινός ταὐτόν ἐστι TH ᾿χαὶ ἐάν τι πρὸς τὰ χαχὰ λέγηται χατὰ γενιχὴν 
~ ¢ / ~ ~ ΄ , , 

πτῶσιν, χαϑάπερ ἣ φρόνησις λέγεται τῶν χαχῶν, ῥηϑήσεται μέν, ἀλλ᾽ 
᾿] σ > ~ ~ > ) σ 5 ΄ Lg ~ aw 9 ΄ 

οὐχ ὅτι χαχή ἐστι, τῶν χαχῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐπιστήμη οὖσα τῶν χαχῶν᾽" ὃ 

2 ἔλεγεν ΑΙ: ἐλέγετο ἃ 8 χαχοῖς A: χαχὰ al 12 post τῷ add. τοιούτω A 

14 φήσει A: φησὶν I: φησὶ a 16 τι om. a 17 post δὲ add. zat aA 

a. 

18 τοιαύτη (ras. unius litt.) διάνοια A 19 ζώων (post διότι) a ζῶον alt. 

superser. A! 21 tévaypa, quod coniecit coll. Paraphr. 57,15 Waitz Organ. II p. X, 

Av: tovatypa al γὰρ in ras. A! 22 fort. δή ποτε 24 πολλαχῶς om. A 
25 λέγει A 90 post πρότερον add. to A 90, 31 we—dAéyqtat om. A 

90 χαχόν (post ὅτ) A οὖσα al: ἐστὶ A 
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\ ΄ ΕἸΣΙ. 2G e.g i Ν᾿ ἐὰν Se δ 5 κἐ γὰρ φρόνιμος ἐπίσταται τὰ χαχά. ὥστε τὰ σοφίσματα ταῦτα, ἃ μιχρῷ 

πρότερον εἰνήκεύιδῃ ae τὸ συμβεβηκὰς γέγονεν ἀλλ᾽ οὐ τῷ διττῷ. πῇ 
δὲ χαὶ ἁπλῶς αὐτὸς τὸ παρὰ τὸ συμβεβηχὸς ὠνόμασε: πῇ γὰρ ὧν δὸς 

τοῦδε, οἷον δοῦλος δεσπότου. χαὶ ἁπλῶς χατὰ πάντων, xa? ὅσων τὸ τόδε 

5 τοῦδε λέγεσϑαι δύναται, ἐπιφέρειν ἀξιοῦσι. χαίτοι ἔέδεχατᾶι, φησίν, 

ἴσως ἀγαϑὸν εἶναί τι τῶν χαχῶν, ὡς & ἀνδρεία ἁπλῶς οὖσα ἀγαϑὸν 

δοχεῖ τισι διὰ τὰ ἐν πολέμοις τραύματα εἶναι χαχόν: διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ 
sea ee J s Co pee nae FY eis 4 gas en, Bia ~ ~ > αὐτὸς τὸ ἴσως προσέϑηχεν. ὥστε 6 λόγος ὃ λέγων ἣ ἀνδρεία τῶν χαχῶν 

διττός: ἣ γὰρ ὅτι xaxov τί ἐστιν ἣ ἀνδρεία, ἢ ὅτι ἐπίσταται τὰ χαχά. 

10 ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐνδέχεταί ποτέ τινα λόγον λέγοντά τι ἀγαϑὸν τῶν χαχῶν εἶναι 

τὸ διττὸν ἔχειν, ὡς ἐπὶ | τῆς ἀνδρείας καὶ τοῦ πλούτου χαὶ ὑγ'είας καὶ f. 53x 
Ὑ ~ 5 ? 4 \ / as \ , ~ ~ \ \ 

ἄλλων τινῶν, ἀλλ΄ οὔτι γε τὸν λέγοντα τὴν φρόνησιν τῶν χαχῶν τὸ διττὸν 

ἔχειν φήσαιμεν. χαὶ τοῦτο εἰπὼν τίϑησι λόγον δοχοῦντα μὲν ἔχειν τὸ 
lj ~ , 

διττὸν μὴ ὄντα δὲ διττόν, ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. ἔστι GE ὃν ἐπάγει λόγον 

15 δοχοῦντα ἔχειν τὸ διττὸν οὗτος: ἀλλ᾽ εἴ τι δοῦλον εἴη ἀγαϑὸν μο- 
ϑηροῦ. φέρεται δὲ χαὶ ἄλλη γραφὴ ἔ) ὕτως: ἀλλ᾽ εἴ τι δοῦλ χϑηροῦ. φέρεται δὲ χαὶ ἄλλη γραφὴ ἔχουσα οὕτως: ἀλλ᾽ εἴ τι δοῦλον 
v b) He Ὑ Ἀν ἢ] ~ a de ΟὝΣ ΥΝ > \ ee > 

εἴη ἀγαϑὸν ὄνομα woytypod. ὃ δὲ λέγει ἐστὶ τοιοῦτον: ἐάν τις 

δοῦλος ἀγαϑὸς ὧν [7 εἰ tg τις δοῦλος ὄνομα ἔσχε χεχλῆσϑαι aati | 

τύχοι δουλεύειν μοχϑηρῷ, λέγει δέ τις τὸ ἀγῳϑὸν μοχϑηροῦ, δόξειεν 
Ἃ \ ς , a > Ἄ 5 ε 

40 ἂν διττὸς ὃ λόγος εἶναι: ἐπειδὴ γὰρ ot Sittin τῶν δούλων μοχϑηροὶ 

λέγονται, φθυταδίαν τινὰ ἀποτελεῖ τοῦ διττοῦ: ἢ γὰρ ὅτι ὃ ἀγαϑὸς U.0- 
xdnpds ἢ ὅτι δοῦλος Bey np en τοῦτο ϑεὶς ἐνίσταται, χαϑαπεῤ εἶπον, μὴ 

5 

εἶναι διττὸν tov λόγον λέγων ‘od γάρ, εἰ ἀγαϑὸν δοῦλον ὃν λέγεται χαὶ 

μοχϑηροῦ, χαὶ ἀγαϑὸν μοχϑηροῦ ῥηϑήσεται᾽. τὸ δὲ ἅμα πρόσχειται, ὡς 

25 εἰ ἔλεγεν “οὐ τὰ δύο ὁμοῦ, ἀγαϑὸν πονηροῦ, ἀλλὰ τὰ τρία, ἀγαϑὸν 

δοῦλον πονηροῦ τοῦτο γὰρ τὰ ἠρωτημένα ἀναγχάζει συνεπινοεῖν. ταῦτα 

υὲν διὰ τῆς μιᾶς τῶν γραφῶν λέγοιτο ἄν. διὰ δὲ τῆς ἐχούσης χαὶ τὸ 
ὄνομα προσχείμενον λέγοι ἂν “οὐ γάρ, εἰ τῷ δούλῳ χεῖται ὄνομα τὸ 

᾿Αγαϑὸν ὡς μὴ καλεῖσϑαι Νιχοχλέα ἢ [[λάτωνα ἣ “ἱππόνιχον ἣ ἄλλο τι 
80 τοιοῦτον ἀλλ᾽ ᾿Αγαϑόν, ὥσπερ χαὶ ὁ Ὀλυμπιονίκης ὠνομαζετο αὐτὸ τοῦτο 

ἔλνϑρωπος, ἤδη χαὶ τὸ ἀγαϑὸν μοχϑηρδὺ διττόν, οἷον ὅτι τὸ ᾿Αγαϑὸν 

ὄνομα τοῦ δούλου πονηρόν ἐστιν, 7 ὅτι πονηροῦ δεσπότου, ἀλλ ἁπλοῦν᾽. 

ὥστε παρὰ τὸ συμβεβηχός: οὐ γάρ, εἰ συυβέβηχς τῷ αὐτῷ ἀγαϑῷ τε 

λέγεσθαι χαὶ πονηροῦ εἶναι, χαὶ τὸ ἀγαϑὸν πονηροῦ ἐστιν, ὥσπερ οὐδέ, 
35 εἰ ἢ φρόνησις ἐπιστήμη, τῇ δὲ ἐπιστήμῃ συμβέβηχε ϑεωρητιχῇ τῶν 

χαχῶν εἶναι, χαὶ ἢ φρόνησις τῶν xax@y ἐστιν’ οὐ γὰρ ὅσα χατὰ τοῦ 

1 τῶν xaxdv A 2 εἰρήχειμεν AI: εἰρήχαμεν a 3 αὐτὸς A: αὐτὸ al 
ὠνόμασε Al: ὠνόμασαν a 5 δύναται λέγεσθαι A 6. 8. 9 ἀνδρία A 
8 αὐτὸς A: αὐτὸ a: compend. I 10 ἀλλὰ καὶ εἰ A 11 ἀνδρίας A 
ὑγείας ἃ 14 εἰσὶ ἃ 16 post ἄλλη add. ἡ ἃ 11 ἐστὶ τοιοῦτον ΑΙ: 
inv. ord. a 18 ἡ --- ἀγαϑός delevi ἔχῃ ὃ 19 λέγοι Ὁ 21 ἀποτελεῖ ἃ1: 

ὑποβάλλει A 24 πρόχειται ἃ 27 λέγοιντ᾽ a 28 τὸ ΑΙ: om. a 30 xat 

ὁ 1: ὁ A: oma τοῦτου (sic) | 34 πονηρῶ --- πονηρόν A 35 εἰ om. A 

ἐπιστήμη (ante τῇ) Al: ἐπιστήμης a 
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χατηγχορουμένου λέγεται, πάντα χαὶ χατὰ τοῦ ὑποχειμένου τῷ χατηγορου- 

υένῳ ῥηϑήσεται. ὥστε οὐχ εἰ συμβέβηχε τῷ δούλῳ ἀγαθῷ λέγεσθαι, > 

ι 

τούτῳ δὲ πάλιν πονηροῦ, χαὶ τὸ ἀγαϑὸν πονηροῦ, ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν δοῦλον 

\ ‘ 

5 p.180a18 Odds τὸ τὸν ἄνϑρωπον φάναι τῶν ζῴων εἶναι od 
λέγεται πολλαχῶς 

\ , 3 ~ \ 2 an 3 ) a 5 ~ , , 

Θεὶς πάνυ ἀσαφῶς τὰς αἰτίας xa? ds od χαλῶς φαίνονται λέγοντες 
ι ΄ ~ , ‘ >A. , \ \ 29. \ X 

διττὸν TO τούτου τοῦτο, πάλιν τὸ αὐτὸ ἐχτίϑετα!, χαὶ φησὶν οὐδὲ τὸ τὸν 

ἐν ὃ - ney einy Cm ) λέγε hhava@ > 3 ἀνϑρωπον φάναι τῶν ζῴων od λέγεται πολλαχῶς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ 
’ 

2 Q> τ ὅλο > A 4 y “-- es - 10 τὸν ἀγαϑὸν δοῦλον πονηροῦ" οὗ γάρ, EL ποτέ TL, φησί, σημαίνομεν 
΄ > ἀφελόντες τούτου, ἐχεῖνο 0 πολλαχῶς λέγεται. ἔστι δὲ ὃ λέγει’ οὐ 

149 πᾶν τὸ za αὑτὸ ἀποληφϑὲν χαὶ ὡρισμένον χαὶ γνώριμον ὃν χαὶ 
, 5 5 ~ 

τούτου REyOREN EM ὑπο" λέγεται. οὐ γάρ, εἰ συμβέβηχε τούτῳ σῷ 
εἶναι χαὶ τέχνῳ εἶναι, σόν ἐστι τέχνον: οὐ γὰρ τὰ τῷ αὐτῷ συμβεβηχότα 

\ > la \ > “4 Ἁ \ 7, 

15 χαὶ ἀλλήλοις τὰ αὐτά’ οὐ γάρ, εἰ ὃ Κορίσκος χαὶ μουσιχὸς χαὶ λευχός, 
χαὶ τὸ μουσιχὸν χαὶ τὸ λευχὸν ταὐτόν. εἰ μὲν γὰρ πάντα τὰ χατὰ συμ- 

~ 5 ~ ~ 

βεβηχὸς χατηγορούμενα τοῦ αὐτοῦ τινος χαὶ ἀλλήλοις χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ 
= “yee ͵ ΕῚ ι Ay, Ez ES Ὁ > X \ ΡΥ 5}: ΄ ) 
ἦν ταὐτά, τότε ἂν χαὶ τὸ “οὗτος GOs’ ἤν διττὸν χαὶ τὸ “οὗτος τούτου᾽" 
οὐδὲν γὰρ διέφερε τὸ σὸς ἐπὶ τέχνου 7 δούλου εἰπεῖν, 

20 χαὶ τὸ δοῦλον χατὰ τοῦ αὐτοῦ λεγόμενα τὰ αὐτά ἐστιν. 

ἀλλ ἕτερα, πῶς οἷόν τε λέγειν ὅτι πᾶν τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ mn ὡς τού- 
τοῦ μόνου δηλωτιχὸν διττόν; εἰ γὰρ τοῦτο Fy, ἐπειδὴ τὸ 

ϑεά ἀφελόντες ὡρισμένως οἴδαμεν ὅτι ἥμισυ στίχου ἐστ 
ῷ» ᾿Ιλιάδος, ὃ λέγων ὅτι δός μοι τ 

\ v > > C38 

25 ETOUS, Ot ν ἦν: ἀλλὰ μὴν o os* xa αὑτὸ yap ληφϑὲν τὸ στὸξ & τ 
᾿ » ὁ να τα 5 \ -΄ σ ΠΑ͂Σ μὴ Ὁ ~ 

uyviy ἄειδε Dead δῆλον γέγονε τίνος ἐστὶν ἥμισυ. ὥστε καὶ δι τοῦτο 
5 > 4 > \ ~ PES! , Cc I> ΄ ? 

σημαίνων λόγος οὐ διττός. εἰ GE τοῦτο, οὐδὲ ὃ λέγων “apa ὅδε σός; 
διττός: δῆλον γάρ ἐστιν ὅπως οὗτος τούτου ἐστίν. ὥστε οὐ λέγεται πολ- 

λαχῶς τὸ τούτου τοῦτο, ὅταν ἀφελόντες τι γνώριμον ὃν τί ἐστι ταύτῃ τῇ 

80 προσηγορίᾳ ὀνομάζωμεν: λέγω ὃὲ προσηγορίαν τὸ τούτου τοῦτο. ὃ f. ὅ8ν 
4 ~ i ΄ 

yao τὸν Πλάτωνα χαὶ ᾿Αρίστωνα xa αὑτοὺς λαβὼν χαὶ ἐρωτῶν “apd γε 

τος τούτου ἐστί: ταὐτὸν eae τῷ “apa ὃ [Πλάτων υἱός ἐστιν ᾿Δρίστωνος:᾽-" 
\ s \ A 

χαὶ οὐ διττὸν ἐνταῦϑα τὸ ἐρώτημα διὰ τὸ τὰ ληφϑέντα γνώριμα τυγχάνειν 

5 ante οὐδὲ add. ἀλλ᾽ ἃ (ὁ u) t7 ϑεὶς πάνυ AI: inv. ord. ἃ 8 τούτου τοῦτο 

al! corr.: τοῦτο τούτου A, I pr. αὐτὸ A: αἴτιον al 11 τοῦτο ἐχείνου I pr., 

corr. [? 12 post αὑτὸ add. τὸ a 14 εἶναι alt. om. A 15 tavta A 

16.17 τὰ χατηγορούμενα τοῦ αὐτοῦ τινὸς χατὰ συμβεβηχὸς A 18 τὰ αὐτὰ Α τὸ 

alt. om. A 20 τὸ δοῦλος A τὰ αὐτὰ (post ob) A 21 τὸ iteratum 1 

23 ὅτε a οὐ τῆς aA: οὗτος 1 25 γὰρ AI: om. a 28 ὅπως aA; 

ὅπερ 1 90 προσηγορία aA: προτάσει I ὀνομάζομεν ἃ δὲ A: δὴ al 



[ALEXANDRI] IN SOPHISTICOS ELENCHOS [Arist. 24.25 p. 180218.23] 169 

~ b) ΄ eu Wg y \ 3 DX / 5 

πῶς ἀλλήλων εἰσίν. Ett TO οὐδὲ γὰρ εἴ ποτέ τι σημαίνομεν ἀφε- 
\ λόντες τοιοῦτόν ἐστι’ οὐ γὰρ τὸ τούτου τοῦτο λέγεται πολλαχῶς, εἴ ποτέ 

(τῷ τινος ἀφελόντες σημαίνομεν τῇ προσηγορίᾳ τῇ τούτου τοῦτο. χαὶ 

γὰρ εἰπόντες δός μοι τὸ ἥμισυ τοῦ ἔπους, τὸ μῆνιν ἄειδε ϑεά, 
a ΝΣ ͵,ἅ “Ὁ τ 4 / a 2 fr ~ 3 + χὰ ἂν i Ἁ 7 

ὃ δυνάμει τῇ προσηγορίᾳ σημαίνομεν τῇ τούτου τοῦτο’ λέγομεν γὰρ ὅτι 
δός μοι τούτου τοῦτο, ἤγουν τοῦ στίχου τὸ ἥμισυ, χαὶ οὐχ ἔστι διττὸν 

(τὸ) τούτου τοῦτος. εἰ γὰρ ἦν διττόν (τοῦτο γὰρ δεῖ προσυπαχούειν), 
0 \ >) , a / \ ied ~ Vv > ~ Vv { , 

ELTOVTES OOS ὯΝ τὸ ἥμισυ τοῦ ἐποὺς, οἷον τὸ μῆνιν ἀειὸς VEG, 

2 “a, . 

σημαίνομεν τὴν ᾿Ιλιάδα, ἤγουν σημαίνομεν ὅτι δός wot τὸ ἥμισυ τῆς 

10 ᾿Ιλιάδος: ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο σημαίνομεν. ev δὲ 
- lp ~ \ 5) \ 

τῇ λέξει τῇ χαὶ yap τὸ 
\ . 

ἥμισυ εἰπόντες δός wot ὑποστιχτέον εἰς τὸ δός μοι, εἶτα ἐπαχτέον τὸ 
Ιλιάδα σημαίνομεν. ἔστι δὲ τὸ τῆς λέξεως χατάλληλον τοιοῦτον: χαὶ 

x ig ~ ~ > ΄ / γὰρ τὸ ἥμισυ τοῦ ἔπους, οἷον τὸ μῆνιν ἄειδε Ded, εἰπόντες 
> , , l4 a) PI a) 5 - > ~ \ ’ ~ Ιλιάδα σημαίνομεν. λέγοι δ᾽ ἄν δι’ αὐτοῦ: ef πᾶν τὸ τούτου τοῦτο 

a \ \ a / \ 7 eer ΔΕ > \ ld \ ees 

15 διττόν, χαὶ τὸ δός μοι TO ἥμισυ τοῦ ἔπους διττὸν ἔσται, xal τοῦτο 

\o Ss ς “δός 0 fu. ἧς : δ LO .: λέγοντες λέγοιμεν ἂν “δός μοι τὸ ἥμισυ τῆς ᾿Ιλιάδος 

’ 

p. 180223 Τοὺς δὲ παρὰ τὸ κυρίως τόδε ἣ πῇ ἣ ποῦ. 

Τίνες εἰσὶν ot sing ἐν τὸ χυρίως, ἐξηγήσατο διὰ τοῦ 7 πῇ ἣ ποῦ 
ἢ πῶς’ ὅσοι γὰρ παρὰ τὸ πῇ ἣ ποῦ ἣ πῶς ἀληϑεῦον ἢ μὴ ἀληϑεῦον 

20 χαὶ ἁπλῶς ἀληϑεύειν 7 ψεύδεσθαι 7 ὑπάρχειν ἣ μὴ ὑπάρχειν ἀξιοῦντες 
\ \ , 5» ΄“ὖ is ~ \ \ \ ph ὦ ‘a leg 

παρὰ τὸ χυρίως λεγόμενον ἀξιοῦσιν. ἁπλῶς μὲν yap τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν ἅμα 

λευχὸν εἶναι χαὶ οὐ λευχὸν ἀδύνατον: πῇ δὲ οὐχ ἀδύνατον, ὥσπερ ὃ 

ὀφϑθαλυὸς πῇ μὲν λευχὸς πῇ δὲ οὐ λευχός. χαὶ πρὸς μὲν τὸν τυμβωρύχον i "ee Nag NO Ξ τὰ $ Ty] oe ΞΡ ρος pe μῶρυχ 
ἋἋ \ >| \ Ὁ / ἣν ~ \ 5 5 , \ ~ \ Ἁ \ 

ἢ λῃστὴν ἀγαϑὸν 7 νόσος, ἁπλῶς δὲ οὐχ ἀγαϑόν. χαὶ πῶς μὲν τὸ μὴ 

25 ὃν ἔστιν: ἔστι γὰρ δοξαστόν: ἁπλῶς δὲ οὐχ ἔστι. τὸ δ᾽ ὥστ᾽ εἰ τόδε 
Ἁ Ψ ~ 7S Ἁ ~ Vv Ὑ a 7 \ 5 \ ~ >) ’ 

wey ἁπλῶς τόδε δὲ πῇ, οὔπω ἔλεγχος δύναται χαὶ ἐπὶ τοῦ Αἰϑίοπος 

ἀχούεσϑαι: εἰ γὰρ ἁπλῶς μὲν χατὰ τὴν σαρχὸς ἐπιφάνειάν ἐστι μέλας, 
\ ‘ \ IQ / > \ / 6 , \ r 52 \ 3 \ χατὰ δὲ τοὺς ὀδόντας ἐστὶ λευχός, ὃ συνάγων λευχὸν αὐτὸν χαὶ οὐ λευχὸν 

i \ c ύ ναται 9 χαὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς μὴ ὄντος" ef γὰρ ἁπλῶς 

ὡς δοξαστόν (ἔστι γὰρ αὐτοῦ δόξα οὐχ ὅ 
οὐχ ἐλέγχει. ὃ 

τι ΘῈ 80 μέν ἐστι μὴ ὃν πῇ δὲ 
y \ \ = b) 

i 

Vv ΕῚ 3 σ ὡς ΄ , ᾿. εν \ ΕΥ̓ ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ Leis ὃ συνάγων αὐτὸ χαὶ εἶναι xal μὴ εἶναι οὐχ 
ἐλέγχει. 

1 ἀπαλλήλων ἃ σημαίνομεν A Arist.: τινὸς (e vs. 3 illatum) al 3 τί addidi 
ὃ προσηγορία σημαινόμενον Al: inv. ord. a ὃ --ἰ λέγομεν ---τούτου τοῦτο Al: 

om. a 6 ἥμισυ] “ ex corr. A 7 τὸ addidi ἦν ΑΙ: οὖν a 8 post 
δός μοι add. τούτου τοῦτο, ἤγουν τοῦ στίχου a 11 ὑπαχτέον ἃ 18 εἰπόντες 

post ἔπους collocat a 15 ἔσται Al: ἐστιν a 18 ot postea add. 1! 

εἰ (ante πῇ) A 19 ἀληϑεῦον utrobique Al: ἀληϑεύειν a 23 τυμ- 

βωρύχον a: τυμβορύχον | 25 δοξαστιχὸν a 26 δὲ om. a οὕτω a 

29 δὲ Al: yap a tod Al: τῶν a 30 δοξαστιχόν a 31 οὐχ alt. aA; 

GAN I 
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10 

15 

20 

30 

’ 

p. 180182 Εἰσὶ δὲ πάντες of τοιοῦτοι λόγοι τοῦτ᾽ ἔχοντες. 

\ Ἃ μὺ / \ \ Ἃ » Vv \ b) 5 | 

ἢ ὃν δοξαστόν ἐστι: ναί: τὸ μὴ Ov ἄρα ἔστι’ τὸ γὰρ ἀλλὰ μή 
2 ΄ \ 2 \ ~ ς ἐστι γέ τι μὴ ὃν ὡς ἴσον ἐστὶ τῷ “ἀλλὰ μὴν τὸ μὴ ὃν ἐστί τι, οἷον 

my ~ - ) 5 Ms x > Vv - , 

Γὰ σοφί aang τοιαῦτα. Ap ἐνδέχεται TO μὴ ὃν εἶναι; οὔ: apa 

υ, ν 

δοξαστόν᾽. πάλιν τὸ ὃν συνάγουσι μὴ εἶναι οὕτως: εἰ ἔστι τὸ ὄν, ἣ 
ν ς Υ nn Co an ~ 4 ~ 7 Sah X / 

ἄνθρωπος ἔσται ἢ ἵππος ἢ βοῦς ἡ τι τῶν τοιούτων: οὐδὲν δὲ τούτων 
2 » σ δῶν YY 5 Ὑ ΨΥ \ Ὑ ΄ at > ἐστίν, ὥστε οὐδὲ ἔστιν. οὐχ ἄρα ἔστι TO ὄν. πάλιν ἄρα ἐνδέχεται 

τὸν αὐτὸν ἅμα εὐορχεῖν. χαὶ ἐπιορχεῖν; ὃ δὲ ὀμόσας ἐπιορχήσειν 
ἐπιώρχησεν, ὥστε εὐώρχησεν: ἠλήϑευσε γὰρ πεποιηχὼς ὃ ποιεῖν ὥμοσεν" 

ὀμόσας γὰρ ἐπιορχήσειν ἐπιώρχησεν: ὃ αὐτὸς ἄρα Gua ἐπιορχεῖ χαὶ 

εὐορχεῖ. πάλιν apa τὸν αὐτὸν ἐγχωρεῖ ἅμα τῷ αὐτῷ πείϑεσθαι 
\ 2 Set Ἄ LOA IAKO \ 50 Ἢ) \ Pa 14 bee A xat ἀπειϑεῖν; οὔ: ἀλλὰ μὴν ὅδε πείϑεται μὲν τῷ γεωμέτρῃ ἀσύμμετρον 

εἶναι τὴν πλευράν, ἀπειϑεῖ OF σύμμετρον εἶναι, χαὶ πείϑεται μὲν μείζονα 

εἶναι τὸν ne τῆς γῆς, ἀπειϑεῖ δὲ tH αὐτῷ ἐλάττονα εἶναι: ὃ αὐτὸς 

Se τῷ αὐτῷ Tetdetat χαὶ ἀπειϑεῖ. Vets δὲ τὰ σοφίσματα συντόμως λύει 
5 Z 5 5 2 \ 

αὐτὰ λέγων 7 οὔτε τὸ εἶνα τί ταὐτόν, τοῦτεστιν οὐ ταῦτον ξεστὶ TO 
δ ΄ ΄ - 7 

λέγειν τὸ μὴ ὃν ὅτι ἐστί τι, οἷον δοξαστόν, χαὶ ἁπλῶς ὅτι ἔστιν" εἰ μὲν 
\ \ \ nn 5 \ > ~ ΄ ~ Vv > »Ἅ A \ “ Vv Fic! ms Des 

yap τὸ τὶ ὃν ταὐτὸν ἦν τῷ ἁπλῶς ὄντι, ἦν ἂν τὸ μὴ Ov ove ἐπεὶ GE 
g 5 y \ At Ἃ bg 7 \ ~ \ \ \ > x σ΄ 
ἕτερον, οὐχ ἔσται τὸ μὴ ὃν OV. λύει δὲ σαφῶς χαὶ τὸ τὸν αὐτὸν ἅμα 

ἐπιορχεῖν χαὶ εὐορχεῖν λέγων πλὴν τοῦτο μόνον, εὐορχεῖ δὲ OD, ὃ 
Y > \ -“ Kee ~ \ 5 5 ~ =) \ ~ lg 7 me / ἴσον ἐστὶ TH ἁπλῶς μὲν οὐχ εὐορχεῖ, ἀλλὰ τοῦτο μόνον, OTL ὀμόσας 

ἐπιορχήσειν ἐπιώρχησεν᾽’ ὥστε χατὰ τοῦτο μόνον, ἁπλῶς δὲ οὐχ 

εὐορχεῖ, | ὥστε οὐχ ἁπλῶς ὃ ἐπιορχῶν εὐορχεῖ ἀλλὰ πῇ. οὐδ᾽ ὁ f. 54r 

ἀπειϑῶν ἁπλῶς πείϑεται, ἀλλὰ τὶ πείϑεται: ἁπλῶς γὰρ πειϑόμενος 

τῷ ἀληϑεῖ, ἐφ᾽ οὗ χαὶ τὸ ᾿ πείϑεται᾽ ἀληϑῶς λέγεται (6 γὰρ τοῖς ἀληϑέσι 

πιστεύων χαὶ τούτοις πειθόμενος χυρίως πείϑεται), ἀπειϑεῖ [δὲ] τῷ ψεύδει" 

χαὶ ἔστιν ἄλλο μὲν ᾧ πείθεται, ἄλλο δ᾽ ᾧ ἀπειϑεῖ. 

Ρ. 18002 Ὅμοιος δὲ ὃ λόγος χαὶ περὶ τοῦ ψεύδεσϑαι τὸν αὐτόν. 

Ἰὸ περὶ τοῦ ψεύδεσϑαι τὸν αὐτὸν ἅμα χαὶ ἀληϑεύειν σόφισμα 

χαὶ ἠρωτᾶτο χαὶ gee aoa ἐπ᾽ ἐχείνων οἷς ὁμοίως ὑπῆρχε τὰ ἀντι- 

χείμενα᾽ ταῦτα δέ ἐστιν ὧν ἐστι τὸ μὲν ἥμισυ λευχὸν τὸ δὲ ἥμισυ μέλαν, 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὀφϑαλμοῦ ἔχειν ϑεωροῦμεν. ἣ δὲ ἀγωγὴ τοῦ σοφίσματος 
‘4 2 £ \ ΩΝ σ΄ ! 73 Ν b) if 4 

τοιαύτη: Apa ys ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν ἅμα Wevdecdar xat ἀληϑεύειν; οὔ: 

2 dp’ ἃ Arist.: dod ye I 6 ἔσται I: ἐστιν a 8 ὀμώσας, ut videtur, I pr., corr. I! 
9 εὐόρχησεν a 10 ἐπιόρχησεν a dpa a: om. 1 13 μὲν I: om. a 

14 αὐτῷ a: om. 1 16 εἶναι τι καὶ εἶναι Arist. (τι xai εἶναι om. Af) 20 πλὴν 

om. Arist. (sed habet D) 21—23 ἀλλὰ --- οὐκ εὐορχεῖ iterant al: non iterat A 

23 πῆ al: πῶς A 25 πείϑεσϑαι conicio 26 δὲ aAlI: delevi ψευδεῖ a 28 

om. a post ψεύδεσθαι add. τι a 90 xat prius om. A 

ς 
Q 
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μή » \ εἶτα ἐπῆγον" ἀλλὰ μὴν 6 εἰπὼν τὸν ὀφθαλμὸν λευχὸν ψεύδεται: ἀλλὰ χαὶ 
\ / 

ἀληϑεύει: dua γάρ ἐστι λευχὸς χαὶ od λευχύς. λέγει δὲ ual τούτου τὴν 

αὐτὴν εἶναι λύσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ εἶναι εὐθεώρητον, χαὶ μάλιστα 
> > \ > , ε΄ ΄ ς , 7, a ~ , > \ > ἐν οἷς τὰ ἀντιχείμενα ὁμοίως ὑπάρχει, πότερον Gel φάσχειν, dow τὸ ἀλη- 

bs ς > >> > ‘ 

5 ϑεύειν 7 τὸ ψεύδεσϑαι, τὴν δυσχολίαν παρέχεται. οὐδὲν δὲ χωλύει τὸν 

αὐτὸν ἁπλῶς μὲν εἶναι ἀληϑῇ πῇ δὲ ψευδῆ, ὥς ἐπὶ τοῦ Αἰϑίοπος 
e \ χαὶ τοῦ μὴ ὄντος: 6 γὰρ τὸν Αἰϑίοπα μέλανα λέγων ἁπλῶς μέν ἐστιν ae 

ξ΄ Ἁ ν 

ἀληϑής, πῇ Se ψευδής. ὃ δὲ λέγων αὐτὸν λευχὸν ἁπλῶς μὲν ψευδής, πῇ 

δὲ ἀληϑής. τὸ δὲ ἣ τινὸς λέγοι ἂν ἐφ᾽ οὗ τὸ ἥμισυ λευχόν, τὸ δὲ 

10 ἥμισυ οὐ hevxdve οὗτος γὰρ οὔτε ἁπλῶς ἐστιν ἀληϑὴς πῇ Ge φευδής, 

οὔτε ἔμπαλιν ἁπλῶς μὲν ψευδὴς πῇ δὲ ἀληϑής, ἀλλὰ τινός, ἤτοι ἐπίσης 
χαὶ ψευδὴς χαὶ ἀληϑής. δύναται χαὶ ἐκ παραλλήλου τὸ τινὸς χεῖσϑαι" 
΄ \ ~ ! Φ Ἃ an deb , ' ! Se ee Ἅ an Hebe ‘a \ nh ὃ γὰρ πῇ ψευδόμενος ἢ ἀληϑεύων. χατά τ' ψεύδεται 7 ἀληϑεύει χαὶ ody 
ἁπλῶς. τὸ δὲ χαὶ εἶναι ἀληϑῆ τινά, ἀληϑῆ δὲ μή ἴσον ἐστὶ τῷ 

15 εἶναι χατά τι μὲν ἀληϑῆ, ἁπλῶς δὲ μὴ ἀληϑῆ " ὃ γὰρ χατά τι ἀληϑεύων 
2 7 3 \ \ 5 δ - b) Gz > 7 s ‘ ΄ led 

ἐπί τι ἀληϑὴς χαὶ ody ἁπλῶς ἀληϑής ἐστι. δύναται δέ τις χαὶ ὡς οὕτως 

ἐρωτωμένου τοῦ σοφίσματος ἀχούειν' ἄρά γε ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν ἅμα 

χαὶ ψεύδεσθαι χαὶ ἀληϑεύειν; οὔ: ἀλλὰ μὴν 6 λέγων ᾿ ἐγὼ ψεύδομαι᾽ ἅμα 
\ | 7 \ Se a ες ΡΝ » aE 2 ΜΕ ον ἐς \ > a. ied 

χαὶ ψεύδεται χαὶ ἀληϑεύει. ψεῦδος ἄρα τὸ οὐχ ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν ἅμα 

20 χαὶ ἀληϑεύειν χαὶ ψεύδεσϑαι᾽. τὰ δὲ ἐφεξῆς χείμενα σοφίσματα σαφῆ εἰσι, 
\ ὶ bs αἱ πλεῖστα τούτων τὰ παραδείγματα χαὶ ἐν tots Τοπιχοῖς. 

p. (800υ17 Ὁμοίως δὲ xat ὁ τοῦ χλέπτου λόγος. 

Δεῖ πρότερον τὴν ἀγωγὴν τοῦ σοφίσματος ἐχϑέσϑαι: οὕτω γὰρ χαὶ 
«Ὁ λύ = χὰ αι ει ἍΗΒ > si a 4 [4 4 lie 2 ve Vv Vv a\ c : | Ἁ ἢ λύσις, ἣν αὐτὸς ἐπήγαγε χαὶ ὑπέγραψε, δήλη ἔσται. ἔστι δὲ ἣ ἀγωγὴ 

25 τοῦ παραλογισμοῦ αὕτη" ἄρα γε βούλεταί τις τὸ ἑαυτοῦ χαχόν: οὔ τί 
δέ, τὸ χλέπτειν χαχόν; ναί’ βούλεται δὲ 6 χλέπτης χλέπτειν; ναί’ τὸ 

ἑαυτοῦ ἄρα βούλεται χαχόν. λαβεῖν δὲ ἀντὶ τοῦ χλέπτειν ἐνταῦϑα 
ν 5 > / > ΄ > / > ¢ 4 \ ‘ 

εἰληπται ἐν οἷς λέγει οὐ yap, εἰ xaxdv ἐστιν ὃ χλέπτης, xal τὸ 

λαβεῖν ἐστι χαχόν. τὸ δὲ ὅτι χαχὸν τὸ χλέπτειν χατεσχεύαζον of σο- 

80 φισταὶ δειχνύντες χαχὸν τὸν χλέπτην. ἐδείχνυον δὲ αὐτὸν χαχὸν ἐχ τοῦ 
ε ~ at ΄ ΠῚ eae. , , > > \ ΄ 
δρισμοῦ τοῦ χλέπτου, ὃν αὐτὸς χλέπτου λόγον εἶπεν: εἰ γὰρ χλέπτης 

ἐστί, φασίν, ὃ βουλόμενος τὰ ἀλλότρια λάϑρα λαμβάνειν, τοῦτο δὲ χαχόν, 

χαὶ ὃ χλέπτης ἄρα χαχόν: ὥστε χαὶ τὸ χλέπτειν χαχόν: ὥστε βούλεται 

ὃ χλέπτης τὸ ἑαυτοῦ xaxdv. τοῦτο λύων ᾿Αριστοτέλης ἐπήγαγε τὸ οὐ 
, , , p | ξ 4 = - A Ἂ . Gq ~ 5 , 

85 γάρ, εἰ χαχόν ἐστιν ὃ χλέπτης, χαὶ TO λαβεῖν ἐστι χαχόν, δυνάμει 
λέ ¢ 5 , 5 / με [4 / - \ \ / ξ Ἁ , 

ἔγων “od yap, εἰ χαχόν ἐστιν ὃ χλέπτης. χαὶ τὸ χλέπτειν ὡς xaxdv βού- 
hetat, GAN ὡς ἀγαϑόν᾽- παντὸς γάρ, οὗ τις ἐφίεται, ὡς ἀγαϑοῦ ἐφίεται, 

11 ἤτοι I: ἤγουν a 16 ὡς 1: om. ἃ 24 ὑπέγραφε ἃ 25 αὕτη I: 

τοιαύτη ἃ 29 an τὸ yap? 33 ὥστε prius] ὥς ex oy (spiritus non liquet) 

corr. I 34. δῦ οὐχὶ, omisso yap, A 36 ob γὰρ al: ὡς οὐχὶ A 37 οὗ 
τινος I pr. 
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xdv χαχόν ἐστιν’ ὥστε xat ὁ χλέπτης οὐχ ὡς χαχὸν ἀλλ᾽ ὡς ἀγαϑὸν 
΄ X ἰῷ b) Vv \ id ~ ΄ σ >\ \ \ 

βούλεται τὸ χλέπτειν: οὐχ ἄρα τὸ ἑαυτοῦ βούλεται χαχόν. ὅτι δὲ τὸ τὰ 

ἀλλότρια λαμβάνειν ἀγαϑὰ οὐχ ἔστι χαχὸν τῷ λαμβάνοντι οὐδ᾽ ὡς χαχὰ 

σπουδάζει λαβεῖν ἀλλ᾽ ὡς ἑαυτοῦ ἀγαϑά, χατεσχεύασε διὰ τῆς τῶν χαχῶν 
5 ἀποβολῆς, δυνάμει λέγων ᾿ὥσπερ τὸ ἀποβαλεῖν τὴν νόσον χαΐτοι χαχὸν 

ἣν >) Ὑ 4 σ΄ » ἘΣ \ ΄ =) Qs 4 \ 

οὖσαν οὐχ ἔστι χαχόν, οὕτως οὐδὲ τὸ λαμβάνειν ἀγαϑὰ χρήματα τὰ | 

ἀλλότρια χαχόν ἐστι τῷ λαμβάνοντι᾽. ὧν γὰρ ἢ ἀποβολή, ὡς ἐν τοῖς f. 54v 
Τ᾽ <n lA / , ς yd > / 4 2) \ \ ς > \ οπιχοῖς εἴρηται, χαχόν, τούτων 7 λῆψις ἀγαϑόν: ἀλλὰ μὴν ἣ ἀποβολὴ 
τοῦ χρήματος χαχόν" ἣ λῆψις apa ἀγαϑόν: τὸ χλέπτειν ἄρα ἀγαϑόν. ῥητέον 

10 δὲ πρὸς τοῦτο “Apa οὐχὶ πᾶσα λῆψις ἀγαϑὸν ἀλλὰ τοιάδε᾽. τὸ OE ἐφεξῆς 
σόφισμα τοιοῦτόν ἐστιν. εἰ τὸ ἀποθανεῖν ἀδίκως αἱρετώτερον τοῦ 

διχαίως ἀποϑανεῖν (ὥσπερ χαὶ ὃ Σωχράτης πρὸς τὸν εἰπόντα ᾿ ὦ Σώχρατες, 
ἀδίχως ἀποὃνσχεις᾽ εἴρηχε ᾿ σὺ δὲ ἄρα ἠβούλου με διχαίως ἀποϑανεῖν᾽" 6 

γὰρ διχαίως ἀποϑνήσχων ὡς φονεὺς ἢ ὡς χαχοῦργος τοῦτο πάσχει" ὃ δὲ 

15 ἀδίκως πάσχων δίχαιος, χαϑάπερ χαὶ ὁ Σωχράτης), εἰ οὖν τὸ ἀδίκως, 
φασὶν ot σοφισταί, ἀποϑνήσχειν τοῦ διχαίως αἱρετώτερον, χαὶ τὸ ἄδιχον 

τοῦ διχαίου αἱρετώτερον. τὴν O& τοῦ σοφίσματος τούτου λύσιν παρα- 
χατιὼν ἐρεῖ. τοῦ δὲ συμπεραινομένου σοφίσματος τὸ αὐτὸ εἶναι δίχαιον 

\ 5 LA ? 5 / \ ] \ ~ 5 lé \ as 

χαὶ οὐ δίχαιον pet ὀλίγον THY ἀγωγὴν φανερῶς ἐχϑήσομεν. χρεὼν δέ 

20 ἐστι πρότερον πρὸς σαφήνειαν τοῦ λεγομένου τοῦ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν 
"HS ~ 3 , 5 Q~ σ 9 \ \ Ὑἤ \ oy Ἂ / 

ιχῶν εἰρημένου advauvyovyvat, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἄλλο μὲν εἶναι TO φύσει 
Ὁ. » 9\ \ \ se ~ "4 nA 9\ Ν \ \ δίχαιον, ἄλλο δὲ TO χατὰ δόξαν τοῦ χρίναντος, ἄλλο δὲ TO χατὰ THY 

διάταξιν τοῦ νόμου περατωϑέν. ὥστε ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ χαὶ δίχαιον εἶναι 

χαὶ ἄδιχον: τὸ γὰρ χατὰ νόμον δίχαιον οὐχ ἀνάγχη χαὶ φύσει 7 τῇ δόξῃ 
25 τοῦ χρίναντος δίχαιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται μὲν ὡς πρὸς τὴν φύσιν εἶναι 

ἄδιχον, χαϑὸ δὲ γέγονεν ὡς ot νόμοι διατάττονται, εἶναι δίχαιον. ὥσπερ 

χαὶ ὃ Καλλιχλῇς ἐν τῷ τοῦ []λάτωνος 1 Ὀργίᾳ πρὸς τὸν Σωχράτην λέγει 
ὅτι, ἄν τις τὸ χατὰ νόμους εἴπῃ, σὺ μεταλαμβάνων τὸ χατὰ φύσιν, εἰ δέ 

τις τὸ χατὰ φύσιν, σὺ τὸ χατὰ νόμους ἐπιφέρων χυχᾷς χαὶ συγχεῖς τὰς 

80 διαλέξεις. οὕτως οὖν τοῦ διχαίου τριχῇ διαιρουμένου ἀφορμαὶ πολλαὶ 
παραλογισμῶν ἐντεῦϑεν τοῖς σοφιστεύουσι δέδονται, ὡς χαὶ ἐπὶ τοῦ παρόν- 
τος᾽ ἔλεγον γάρ: apa δίκαιόν ἐστι τὸ Exaotov ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ, 
Yo 9. \ \ 3 4 δ Oo , 4 f yy , 

ἄδιχον δὲ τὸ τὰ ἀλλότρια; Ἢ οὕτως" TOTEPOY ποτέ φαμεν εἶναι dtxatov 
᾿ / / A \ a/ > \ ~ Q / p] Us χαὶ χρίσιν διχαίαν (τὸ γὰρ δίκαιον ἀντὶ τοῦ * ὁ διχαίου εἴληπται ὡς 

35 μηδὲν διαφέρον) οὐχὶ τὸ ἕχαστον τῶν χρινομένων ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ χαὶ ἃ 

δεῖ ἔχειν αὐτόν; ναί: ἄδιχον δὲ χαὶ χρίσιν ἄδιχον οὐχὶ τὴν χυρώσασαν τὰ 

2 βούλεται χαχόν I: inv. ord.a 7 ὧν yap A: εἰ γὰρ ὧν al 7.8 ἐν τοῖς Τοπικοῖς] III 2 
p-117>3sq. 10 ἀρὰ a: fort. ἀλλὰ cf. p. 148,29 n. 14 δὲ I: oma 20 πρὸς σαφήνειαν 
πρότερον ἃ 20.21 ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ᾿Ηϑιχῶν] ὁ.ὄ 10 p. 1134618 sq. 21 μὲν om. A 

τὸ alt. postea add. I! 22 δὲ prius om. A zptvovtos A 23 περατωϑέν scripsi 
cf. p. 174,25: περαιωϑέν aAl xat om. A 24 χαί φησι a 27 ἐν τῷ τοῦ IThd- 
τωνος Topyig] ὁ. 38 p. 483A memoriter citat 29 συγχωρεῖς I pr. 30 τριχῆ ΑΙ: 

τριχῶς ἃ 31 δέδονται] ν superscr. I! 32 τὸ χαϑέχαστον ἔχειν τὰ χαϑ ἑαυτοῦ A 
94 adde χατὰ δόξαν τοῦ χριτοῦ (sive δικαστοῦ) 36 χυριώσασαν a 
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5 / 4 \ Ἁ Α͂ * / εἰ 5 ~ 4 ‘ Ἁ σιν ao Δ. ἀλλότρια ἔχειν τὸν μὴ χύριον; ναί. εἶτα ἐπῆγον: ἀλλὰ μὴν ὅὸε ἔχει τὰ 
ἤματα τούτου λαβών: χαὶ ἣ μὲν ἐχ τοῦ νόμου ἣ ust τῆς δόξης τοῦ dal ῃ ! ἱ fi f 

ws Ἄγ ~ \ / ἘΞ \ ¥ > / a ~ 
χριτοῦ ἔλαβε (τοῦτο γὰρ λείπει), ἢ μὲν οὖν ex τούτων ἔλαβε, τὰ ἑαυτοῦ 

ἔχει" τὸ δὲ τὰ ἑαυτοῦ ἔχειν χεῖται δίχαιον εἶναι. εἰ ὃὲ διχαίως ἔχει, ὃι- 
Ἔ ΄ id Ἂ ΄ ~ 

5 χαία ἢ χρίσις. χατὰ νόμους γὰρ ἔχει’ Ὦ δὲ πάλιν τοῦ ἀποστερηϑέντος 
| ‘ ν᾿ | i 

ἦσαν, ἄδιχος 7 swath ἣ αὐτὴ δρᾶ διχαία χαὶ ἄδιχος. οἷον εἴ τις συχο- 
ap did ἔλεγε τὴν olxtay ἣ τὸν ἀγρὸν τοῦ [ἰλάτωνος, ἃ χατεῖχε μίσϑωμα 

χαὶ φόρους τελῶν τῷ []λάτωνι, μὴ τοῦ [Πλάτωνος εἶναι GAN οἰχεῖα, ἔχρινε ‘ ᾽ i 9 i 

δὲ ὁ διχαστὴς ὀμωμοχέναι τὸν [Πλάτωνα χαὶ γενέσϑαι χύριον τοῦ ἀγροῦ 
a” ~ be? ΄ ἊΝ , ory \ \ \ σ 5 , ‘ 

10 ἣ τῆς οἰχίας, ὁ δὲ []λάτων διὰ τὴν περὶ τὸν ὅρχον εὐλάβειαν τὸν συχο- 
, ΄ -Ὁ ΄ ς ~ 7 

φάντην εἴασεν ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ, οὕτως ὃ συχοφάντης τὰ μὲν ἑαυτοῦ ἔχει" 
\ ea 4 Υ͂ [« ΜᾺ y ΝΠ κα \ vx 4 ~ 

ἃ γὰρ ἀπὸ νόμου τις ἔσχεν, ὡς ἴδια ἔλαβε: τὸ ὃὲ τὰ ἴδια ἔρις ϑδθζτς 

δίχαιον εἶναι: ὥστε διχαία ἢ χρίσις. ἄδιχος ὃὲ τῇ φύσει: τῇ γὰρ φύσει 

δίχαιον [εἶναι] μὴ πρὸς ὅρχους ἀφιέναι τὸν [ἰλάτωνα, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον μὲν 
bs ~ ¢ > \ ‘ , 5 Ὁ ~ 9X ~ , \ 15 ἀπορρῖψαι ὡς βδελυρὸν χαὶ συχοφάντην, ἀποδοῦναι 68 τῷ [[λάτωνι τὰ 

ἑαυτοῦ. ἢ αὐτὴ ἄρα χρίσις διχαία χαὶ ἄδιχος, χαὶ τὸ αὐτὸ δίχαιόν ἐστι 
v 7 ~ 7 ay 4 SP 

χαὶ ἄδικον. ἣ μὲν παραγωγὴ τοῦ σοφίσματος αὕτη. χατὰ ὃὲ τὴν λέξιν τὴν 

χυρία ἐστὶν ἐκ τοῦ νόμου (τὸ éx τοῦ νόμου) πρόσχειται, ὅτι νόμος ἦν 
τὴν τῶν διχαστῶν χρίσιν εἶναι χυρίαν. ἃ δ᾽ ἄν τις πρίν χατὰ δόξαν τὴν 

20 αὑτοῦ, χἂν ἢ Leta ἐν χυρία ἐστὶν Ex τοῦ νόμου χἂν γὰρ ἀδιχός 
~ 

ἐστιν ἣ χρίσις, κατὰ μέντοι ye τὸ δόξαν αὐτῷ δίχαιον ἔχρινε, χυρίαν 
΄ - ~ 

εἶναι τήνδε τὴν χρίσιν λέγει ὁ νόμος. THY μὲν οὖν τοῦ σοφίσματος παρα- 
‘ 

γωγὴν χαὶ λύσιν εἴπομεν. ἃ δὲ λέγει διὰ τῆς λέξεώς ἐστιν: ὅσα ἄν τις 

χρίνῃ χατὰ δόξαν τὴν | αὑτοῦ, κἂν ψευδὴς χἂν ἄδιχος ἢ χρίσις f. 55 
25 ἐστί, xupta ἐστὶν éx τοῦ νόμου" νόμος γὰρ ἦν ᾿Αϑηναίοις τὰς διχα- 

Ἁ 

σϑείσας δίκας χυρίας εἶναι. χαὶ τοῦτο δῆλον πεποίηχεν χαὶ ἐν τῷ Κρίτωνι 
τοῦ [[λάτωνος Σωχράτης" λέγει γὰρ ἐν ἐχείνοις ὃ Σωχράτης “tt ἐροῦμε 

\ ~ Y 7 , \ wv ~ \ \ Ww v wv 

πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων, χαὶ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως 

τε χαὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίχας 

80 τὰς διχασϑείσας προστάττει χυρίας εἶναι. ἐν δὲ τῷ “πότερον δεῖ 
, \ \ , ΄ sy » > \ ΄ "7 > \ ~ 

χρίνειν τὸν τὰ δίχαια λέγοντα ἣ ἀδιχα; τὸ χρίνειν ἴσον ἐστὲ τῷ 
/ \ / ¢c , / , ld ~ / 

χαταχρίνειν χαὶ χαταδίχῃ ὑποβάλλειν. τίνα yap, φασί, δεῖ χαταδίχης 

ἀξιοῦν, τὸν τὰ δίχαια λέγοντα 7 τὰ Adtxa; εἰπόντος δὲ τοῦ ἀποχρινομένου 

ὅτι τὸν τὰ ἄδιχα λέγοντα χαταδικάζειν δεῖ, ἐπῆγον περὶ τοῦ ἀδιχηϑέντος 

2 xat alt. om. A 5 # superscr. A! 8 τῶ πλάτωνι A: πλάτωνος al 

9 ὁμωμοχέναι 1 10 7 A: χαὶ al 12 τις postea add. I! 13 ἄδιχος 

δὲ al: spatium 6 litt. A τῇ alt. scripsi: τὸ aAI yap φύσει al: spatium 6 

litt. A 14 εἶναι ut e γ8. 19. illatum delevi 15 βδελλυρὸν a 18 τὸ --- νόμου 
addidi 19 χρίσιν εἶναι aA: inv. ord. I d ex & corr. 1 21 τὸ AI: 

τὴν a atm A: αὐτοῦ a: compend. 1 post ἔχρινε add. δὲ τὴν a 24 χαὶ ao. 
conicio 24. 25 ἐστὶν ἡ χρίσις A 26 ἐν τῷ Kottwve] ὁ. 11 p. 50B 28 ἔχοι A: 
ἔχη I: ἔχει a 29 ῥήτωρ Plato: ῥήτορα a: ῥήτορας A: compend. I 30 πότερα 
A Arist. 31 ddtxa— δίκαια a 32 χαὶ ---ὁποβάλλειν om. A δεῖ Ὁ: δεῖν ΔΑ] 
33 δὲ AI: γὰρ ἃ 
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λέγοντες. ὅδε δὲ ἄδιχα λέγει" ἃ γὰρ ἔπαϑεν, ἐχεῖνα καὶ διηγεῖται xat 

λέγει: ἔπαϑε δὲ ἄδιχα- ἄδιχα ἄρα λέγει: ὥστε εἰ τὸν τὰ ἄδιχα λέγοντα 
χρίνειν δεῖ χαὶ χαταδιχάζειν, οὗτος δὲ ἀδιχα λέγει, τοῦτον ἄρα δεῖ χατα- 

διχάζειν: οὗτος δέ ἐστιν ὁ ἀδιχηϑείς: δεῖ ἄρα τὸν ἀδιχηϑέντα χαταδιχάζειν, 

5 διχαιοῦν δὲ τὸν ἄδιχον. τὸ δὲ ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸν ἀδιχούμενον δίχαιόν 
ἐστιν ἱχανῶς λέγειν ἃ ἔπαϑεν ὡς αἰτία ἐπῆχται τοῦ ἄδιχα λέγειν τὸν 
5 , Qs , \ δ A / \ 3S 4 “ la ἀδιχηϑέντα: δίκαιον γάρ, φασὶν ot σοφισταί, λέγειν τὸν ἀδιχηϑέντα ἃ πέ- 
movie: πέπονθε δὲ ἄδιχα: ἄδιχα ἄρα λέγει. μέχρι μὲν τούτου ἐτίϑει 

μόνα αὐτὰ τὰ σοφίσματα τὸ O& ἐντεῦϑεν τὰς λύσεις αὐτῶν ἐπάγει. ἔστι 

10 δὲ ἣν νῦν λέγει ἐν τῷ οὐ γάρ, εἰ παϑεῖν te ἀδίχως αἱρετόν, τὸ 
> t ¢ Vd ~ 4 if ~ , , Ἑ 5 

ἀδίχως αἱρετώτερον τοῦ διχαίως λύσις τοῦ λέγοντος σοφίσματος ‘et 

τὸ αἀδίχως ἀποθανεῖν αἱρετώτερόν ἐστι τοῦ διχαίως, χαὶ τὸ ἄδικον τοῦ 
> 7 ς Ψ' ) Ὑ A A f 5 ’ 5 \ 5 ~ 3) Sh: oF 

Olxatov αἱρετώτερον᾽. ἔστι δὲ ὃ λέγει: οὐ yap, εἰ τὸ ἀποθανεῖν ἀδίχως 
) uf I σ “ 5 / \ ic ~ A > if ~ Ὁ ἐς 

ἢ ὅλως παϑεῖν τι ἀδίχως αἵρετόν, χαὶ ἁπλῶς τὸ ἀδίκως τοῦ διχαίως 
Δ 

15 αἱρετώτερον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς μὲν αἱρετώτερόν ἐστι τὸ διχαίως χαὶ τὸ δί- 
\ f 9 \ ᾿ 4 5 / mI w f 5 χαιον, TOOL μέντοι οὐδὲν χωλύει ἀδίχως ἣ διχαίως, τουτέστιν ἐν- 

~ f δῶν if \ D7 5 τυ Ὁ ld >, ho ταῦϑα μέντοι οὐδὲν χωλύει TO ἀδίκως ἀποϑανεῖν αἱρετώτερον εἶναι τοῦ 

διχαίως. οὐ γάρ, εἰ τί ποτέ ἐστιν αἱρετώτερον ἢ πρός τι, χαὶ ἁπλῶς τὸ 
σ΄ ἤ € / / 2 \ \ \ \ Vv \ 4 ~ ΄ οὕτως λεγόμενον αἱρετώτερόν ἐστι. τὸ δὲ χαὶ τὸ ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ δί- 

al \ > / 5 / 4 5 \ “-- td - \ 

20 xatov, τὰ δὲ ἀλλότρια οὐ δίχαιον λύσις ἐστὶ τοῦ σοφίσματος TOD τὰ 
ς ~ yv σ ‘A > Sf, ς tb \ 5 Χ \ ἑαυτοῦ ἔχειν Exactov δίχαιον εἶναι ἀξιοῦντος. λέγει δὲ ἀληϑὲς μὲν 
Εν \ a7 4 » eg ~ 4 Yo \ \ \ 3 , ‘A εἶναι TO Olxatov λέγειν τὰ ξαυτοῦ ἔχειν, ἄδιχον ὃὲ TO τὰ ἀλλότρια" χρίσιν 

μέντοι τοιαύτην, εἰ χαὶ ψευδής ἐστι, τουτέστιν εἰ χαὶ ἡμαρτημένη ἐστὶ τῷ 

πρὸς τὸ φύσει δίχαιον βλέποντι, ὅμως οὐδὲν χωλύει λέγειν δικαίαν εἶναι, 

25 ἐπειδὴ χατὰ τὴν τῶν νόμων πρόσταξιν πεπέρασται, χαὶ πολλὰ μέν εἰσιν ἃ 

φαίνεται ἄδιχα μὲν διὰ τὸ μὴ χατὰ νόμους προβῆναι, δίχαια δὲ ὅμως 
Ὑ "4 \ Ἁ εὐ β “4 \ \ 7 ΄ YN 

ὄντα φύσει, χαὶ πολλὰ ἔμπαλιν δίκαια διὰ τὸ νομίμως πεπεράνθαι, ἄδιχα 

δὲ φύσει. οὐ γάρ, εἰ δίκαιον, φησί, τὸ TOOL ἣ ὡδί, χαὶ ἁπλῶς δί- 
χαιον, τουτέστιν οὐ γάρ, εἰ ὃ νόμος δίχαιον μὲν λέγει τοδί, τοὐναντίον δὲ 

80 ἔχρινεν ὃ διχαστὴς πρὸς τὸ φύσει δίκαιον ἀποβλέψας, χαὶ ἁπλῶς τὸ μὲν 
παρὰ τοῦ νόμου λεγόμενον δίχαιόν ἐστι, τὸ δὲ χατὰ τὴν δόξαν τοῦ χριτοῦ 

ἄδιχον, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται χαὶ ἔμπαλιν. 

p. 180034 Ὁμοίως δὲ χαὶ ἄδιχα ὄντα οὐδὲν κωλύει λέγειν. 

~ \ ~ ~ ce 

Τοῦτο λύσις ἐστὶ tod τελευταίου σοφίσματος τοῦ λέγοντος ~ πότερον 
- > 3: X > ? y 

35 δεῖ χαταχρίνειν tov τὰ δίχαια λέγοντα ἢ τὸν τὰ ἄδιχα;. ἔστι δὲ τοιαύτη" 

5 χαὶ om. A 6 αἴτιον A 8 ἐτίϑη a 9 τὸ σοφίσματα (sic) I 10 τί ΑΙ: 

τὸν ἃ 15 αἱρετώτερον prius] αἱ postea, ut videtur, add. I! 19. 20 δίκαιον A, 

corr. I!: δίχαια a, I pr. 20 δίχαον I τὰ alt. Arist.: to al: tO ta A 

21 ἀξιοῦντα A 23 ταύτην A εἰ xat alt. om. A 25 πεπεράσϑαι a 

27 ὄντα φύσει A: ὄντα τῇ φύσει a: φύσει ὄντα I 28 τοδὶ ἃ Arist.: ὡδὶ ΑἹ 
29 δὲ I: om. aA 90 δικαστὴς A: σοφιστὴς al 31 παρὰ τῷ νόμῳ a 88 ἄδι- 

χον I 85 ἄδιχα ---- δίχαια ἃ 
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Wa ὯΝ 97 7, Ὑ ᾿ , as - ΄ 
οὐδέν, φησί, χωλύει ἄδικα ὄντα τὰ λεγόμενα δίχαιον εἶναι λέγειν 

αὐτά. τὸ δὲ οὐ γάρ, εἰ λέγειν δίκαιον, ἀνάγχη δίχαια εἶναι ἐναν- 
4 > 

τίως ἔχειν μοι δοχεῖ τοῖς εἰρημένοις. ἔδει γάρ, ὡς οἶμαι, οὕτως εἰπεῖν" 
2 ΄ n / 

οὖ γὰρ ἀνάγχη ἄδιχα εἶναι, επ ξιδὴ δίχαιόν ἐστι λέγειν αὐτά" α γὰρ πε- 

» 

5 πονϑέ τις ἀδίχως, ee χαὶ οὐχ ἀνάγχη ἄδιχα λέγειν. ἢ uy dy λέγων 
ὅτι οὐχ ἀγση αν τὸν τὰ ἄδιχα λέγοντα χαταχρίνειν: οὐ γάρ, εἰ δίχαιόν ἐστι 

τὸ λέγειν ἅ τις πέπονθεν, ἀνάγχη χαὶ τὰ λεγόμενα δίκαια Pon πῶς γάρ, 

ἐπειδὴ ἀδίκων εἰσὶ pyvotixd; ἔστι γοῦν, ἵνα σαφέστερον εἴπωμεν, ὃ λέγει 

τοιοῦτον, ὅτι οὐχ ἀϊνάγχη δίχαια εἶναι, ἐπειδὴ δίκαιόν ἐστι λέγειν αὐτά: f. bby 
[4] \ , wv »] ~ / ‘ Qs ΄ 5 4 £ ~ 

10 ἃ γὰρ πέπονθεν ἄδικα, ἐχεῖνα λέγει, χαὶ δίκαιά ἐστι λέγεσθαι tadta: 
σ 5 a ~ \ +. / / > >\ / 7 3 es 

ὥστε ob δεῖ τὸν ἀδικηϑέντα χαταχρίνειν, ἐπειδὴ λέγει ἅ ἐστι δίχαια λέγε- 

σϑαι, ἄδιχα δὲ χαϑὸ πέπονθε ταῦτα. ὥσπερ οὐδ᾽ εἰ Ὅρα μα, εἰσι λέγεσϑαι 

τὰ ἐἰαδασιμά ἢ βλαβερὰ διὰ τὸ τὸν ἀνϑρωήρν ταῦτα φεύγειν, ἔσονται χαὶ 

ὠφέλιμα τὰ τοιαῦτα: ταῦτα μὲν γὰρ φύσει βλαβερὰ χαὶ ϑανάσιμα χαὶ 

15 ἀνωφελῇ. ὠφέλιμα δ᾽ εἰσὶ λέγεσϑαι. ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν διχαίων οὐ 
"" εἰ τόδε ἐστὶ δίχαιον λέγεσϑαι, ἀνάγχη χαὶ δίχαιον εἶναι. ὥστε εἰ ἃ λέγει 

βεόδρμμθε is, δίχαιά ἐστι λέγεσϑαι καίπερ ἄδιχα ὄντα, τὴν νιχῶσαν λήψεται. 

éx τούτου δὲ φανερόν ἐστι χαὶ τὸ μὴ πάντα τὸν λέγοντα τὰ ἄδιχα 
~ VN “ ~ 

νιχᾶν, ἀλλὰ τὸν λέγοντα ἃ πέπονθεν ἀδιχα δίχαια ὄντα λέγεσϑαι. τοῦτο 

20 γὰρ συνῆγον οἱ σοφισταὶ ἐρωτῶντες οὕτως: apa τὸν τὰ ἄδιχα λέγοντα 

δεῖ χαταχρίνειν ἢ τὸν τὰ δίχαια; χαὶ λαυβάνονιες ἐχ τοῦ ἀποχρινομένου 
ι ἢ a | Vn 5 ΄ Ax lA af / \ ’ ¢ 5 \ \ τὸν τὰ ἀδιχα, εἰσάγοντες δὲ χαί τινα ἀδιχηϑέντα χαὶ λέγοντες ᾿ἀλλὰ μὴν 

\ τ Yr 4 α \ , 4 ? ~ ς \ \ Vv 

χαὶ οὗτος ἄδιχα λέγει’ ἃ γὰρ πέπονθε, λέγει᾽ συνῆγον “xat λοιπὸν ἔστι 
\ >) / / ᾽ a“ \ VO , ‘4 3 \ \ ‘ 

τὸν ἀδιχηϑέντα χαταχρίνειν᾽- ὃ γὰρ ἄδιχα πέπονϑε, λέγει. ἀλλὰ μὴν xat 

25 δίχαια λέ ΠΗ δίχαια γάρ ἐστι λέγεσϑαι: ἔστιν ἄρα τὸν τὰ ἄδιχα λέγοντα 

νιχᾶν. πρὸς ὃ ἀπαντῶν ὃ ᾿Αριστοτ vis φησὶν ὥστε οὐχ εἰ τὰ λεγόμενα 

ἄδιχά ἐστι, χαὶ πᾶς ὃ λέγων τὰ ἄδιχα νιχᾶν λέγεται, ἀλλ᾽ ὁ λέγων 

ἃ λέγειν ἐστὶ δίκαια, ἁπλῶς δὲ καὶ παϑεῖν ἄδιχα: λοιπὸν χαὶ τόνδε 
Yn Ie 7 , ἢ > | Vv , 4 Ἁ 3 

ἄδιχα λέγοντα δίχαια λέγεσθαι ὄντα οὐχ ἔστι χαταχρίνειν: λέγει γὰρ ἃ 

80 λέγειν ἐστὶ δίχαια, παϑεῖν δὲ ἄδικα. ἴσον οὖν ἐστι τὸ ὁμοίως δὲ χαὶ 
> \ ~ / τὰ 4 ὅ ,ὔ Χ 5 7 5 / ΄ 5 ΄ 7 

ἐπὶ τῶν Gtxatwy τῷ ὁμοίως δὲ οὐδέ, εἰ λέγει τις δίχαια, ἀνάγχη aye 
+e 

λέγειν᾽- οὐ γάρ, εἰ ὃ ὑβρισθεὶς λέγων ὅτι ὑβρίσϑη ἄδιχα λέγει (ἃ 7 
/ 

πέπονθεν ἄδιχα ὄντα, λέγει), ὁ ὑβρίσας, δηλονότι λέγων μὴ ὑβριχέναι, Αἱ 
\ 6 

, A . "ἢ an . . δίχαια λέγει. τὸ yap μὴ ὑβρίζειν δίκαιον: τοῦτο δὲ λέγει: τὸ δίχαιον ἄρα 
\ 

35 λέγει: ἀλλ᾽ οὐχί, εἰ τὰ δίκαια λέγει; χαὶ ἁπλῶς δίχαιά ἐστιν ἃ λέγει" 
~ , . ἃ σ > α Ὁ , 

ψευδῆ yap ἐστιν. ὥστε εἰ ἃ λέγει ὁ ἀδιχηϑεὶς δίκαιά ἐστι λέγεσϑαι 

1 δίχαιον ex Arist. scripsi: δίχαια al 4 γὰρ alt. I: χαὶ ἃ 8 post εἰσὶ add. 

σημαντικὰ 7] a Ὁ δίχαια scripsi: ἄδιχον al 12 ὥσπερ] ὦ ex ὦ, ut videtur, 

ΘΟ. 61} elot I: ἐστε a 21 λαμβάνοντες a: λαβόντες I, in quo inter a et 8 

foramen est 23. 24 συνῆγον --- λέγει bis I (sed in iteratis λέγειν) 25 λέγειν I: 

λέγει a 29 λέγοντα a: λέγεται I 30 post δίκαια e vs. 28 illata ἁπλῶς δὲ καὶ 

expunxit 1 δὲ prius superser. I 32 ὑβρίσϑη a: ὀβῥόϑην Ϊ 80 λέγει ἃ: 
λέγειν I ὑβριχέναι] x corr. nescio unde 7 34 yao I: δὲ ἃ 
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/ Vn A oe ~ δὴ a/ , 5 / / 

χαίπερ ἀδιχα OVTA, THY νιχῶσαν λήψεται" δίχαιον yap ἐστι λέγειν ἃ λέγει. 
τῷ νὴ Ὁ ey! 4 7 e = »” 9\ “ῷ \ 
ἡ μὲν δίκαιά ἐστι λέγεσϑαι, δίκαιά. ἐστιν, ἄλλως δὲ ἄδιχα: μηνυτιχὰ 

γὰρ ἀδίχων. 

p.18la1 Τοῖς δὲ παρὰ τὸν δρισμὸν γενομένοις τοῦ ἐλέγχου. 

5 Tis μέν ἐστιν ὃ ὁρισμὸς tod ἐλέγχου, χαὶ τί ἐστιν ἕχαστον τῶν ἐν 

αὐτῷ χειμένων, χαὶ τίνες οἱ παρὰ τὸν τοῦ ἐλέγχου δρισμὸν γινόμενοι 

παραλογισμοί, ἔφϑη te χαὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης χαλλίστως ἐν τῇ ἀρχῇ 

οὗ προχειμένου συντάγματος παραδούς, χαὶ ἡμεῖς ἀρχούντως εἰρήχαμεν 

(2 εἰ ν ἕχαστον τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτοῦ ἐμφερομένων διευχρινοῦντες χαὶ 

10 σαφηνίζοντες, χαὶ περιττὸν πάλιν περὶ τὰ αὐτὰ ἀναχυχλοῦντας τὰ αὐτὰ 

ἔγειν. λοιπὸν οὖν ἐχεῖνο τὸ μέρος ἐνταυϑοῖ χαταϑρήσωμεν, ὃ ἡμῖν 
\ 2.2 f wv εἶ \ αι ἊΝ πὶ > ~ / yy μὴ ἐξήτασται" ἔστι “δὲ. τὸ ἐὰν δὲ “ἐν ἀρχῇ προσέρηται. σὰν 

οὖν τὸ ῥητὸν ὑπερβατὸν χαὶ μὴ xat εὐθεῖαν χείμενον. εἰ γοῦν οὕτως 
εἴληπτο, ἣν ἂν σαφὲς τὸ λεγόμενον: χαὶ ἐὰν ἐν ἀρχῇ τις προσέρηται, 

15 ὡς apa γε ἀδύνατον τὸ α t 
5 Ξ ud Ὑ οὖχ δμολογητέον. ἔστι 

τὸ εἶναι διπλάσιον χαὶ μὴ διπλάσιον;᾽, 

& τοιοῦτον: ἐάν, φησίν, ἔρηταί τις “apd γε 
ἀδύνατον τὸ αὐτὸ εἶναι διπλάσιον χαὶ μὴ διπλάσιον;, μὴ Owoho- 

γητέον ὡς ἀδύνατον, ἀλλὰ φατέον τὸ ναί, μὴ μέντοι ὡδί, τουτέστι 

πρὸς τὸ αὐτό (τοῦτο γάρ ἐστιν ὃ χυρίως ἔλεγχος), ἀλλὰ πρὸς ἄλλο χαὶ 

20 ἄλλο: τὰ γὰρ τέσσαρα χαὶ διπλάσιά εἰσι πρὸς τὰ δύο χαὶ οὐ διπλάσια 
πρὸς τὰ τρία. τὰ δὲ χείμενα σοφίσματα σαφῇ εἰσι ual οὐδεμιᾶς ϑεωρίας 
δέονται. 

Ρ. 181.15 Τοὺς δὲ παρὰ τὸ αἰτεῖσϑαι χαὶ λαμβάνειν τὸ ἐν ἀρχῇ. 

Τοὺς παρὰ τὸ ἐν ἀρχῇ, φησίν, αἰτεῖσϑαι καὶ λαμβάνειν, ἂν 

25 ἢ δῆλον ὅτι τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνει (οὐ γὰρ ἀεὶ δῆλον, ὅταν μὴ αὐτόϑεν 
αὐτὸ λαμβάνῃ: χαὶ εἴρηται πότε ἐστὶ δῆλον χαὶ πότε ἄδηλον ἐν τῷ δευ- 

τέρῳ τῶν ΠΙροτέρων ἀναλυτικχῶν χαὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Tomxdy), ἂν δή, 
ρησί, δῆλον ἧ, οὐ δοτέον, ῥητέον δὲ ὅτι τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖς. οὔτε | 

οὖν οὕτω διδόναι δεῖ, οὔϑ᾽ ὅταν ἔνδοξον ἢ, λέγοντα τάληϑές. εἴη f. 56r 
80 δ᾽ ἂν λέγων ὅταν σὺ ὃ ἀποχρινόμενος τἀληϑὲς δῷς, ὃ δὲ ἐρωτῶν ἔνδοξον 

ἐρωτᾷ συντελοῦν αὐτῷ πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ ἐναντίον τῆς σῆς ἀληϑοῦς ϑέσεως 
(οὐδὲν γὰρ χωλύει διά τινων ἐνδόξων δεῖξαι τὸ μὴ ζῷον, οἷον τὸ βιβλίον, 

ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ζῷον), τὸ δὴ τοιοῦτον, εἰ χαὶ ἔνδοξον, φησίν, ἐστίν, 

2 δίχαιά prius ἃ: δίκαιόν I 6 ὁρισμὸν ἃ: ὁρισμοὶ I 7 ἐν τῇ ἀρχῇ] 6. 5 
Ρ. 167223—27 8 εἰρήκαμεν a (sc. p. 44,9 54.): εἰρήχειμεν I 12 et 14 προσείρηται a 

16 εἴρηταί a 17 py alt. al: οὐχ A 18 ὡς A: om. al 20 διπλάσιον utrobi- 

que A 25 ἡ Arist.: εἴη al λαμβάνειν a αὐτόϑεν ΑΙ: αὐτόϑι a 26 post 
mote alt. add. ἐστὶν A 26. 27 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Ipotépwy avadut.] c. 16 27 ἐν 

τῷ ὀγδόῳ τῶν Τοπικῶν] 6.15 δὲλ 28 τὸ 1: om.a 31 ϑέσεως] ϑέ in ras. A? 
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ὅμως οὐ δοτέον. F εἴη ἄν λέγων διὰ τοῦ OOP ὅταν ἔνδοξον ἧ. λέ 
3 / σ Ἃ > ~ \ \ ΄ \ 5 5 ~ ~ ς δ 

γοντα τἀληϑές, ὅτι κἂν δοχῇ μὲν μὴ λαμβάνειν τὸ ἐν ἀρχῇ. τῇ ὃ 
εἰ / \ > 5 ~ δι» 4 > / / 3 δὲ / / 

ἀληϑείᾳ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτῆται, οὐ δοτέον λέγοντα τάληϑές, τουτέστιν 

ἀλλὰ ῥητέον πρὸς αὐτὸν τάληϑές. ἔστι δὲ τὸ ἀληϑὲς ὃ δεῖ πρὸς τὸν 
5 ἐρωτῶντα λέγειν, ὅτι φαίνῃ μὲν μὴ τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνων, τῇ δὲ ἀληϑεία 

ὃ ἔδει συμπεράνασϑαι αἰτεῖς. ὅτι δὲ δύναταί τις τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν, 
\ ~ δι ΄ [ΕΣ > > >. f 4 nn λ Fes Ε' ‘ ΕΘ. ur δοχεῖν δὲ λαμβάνειν, ὅταν ἀντ᾽ ὀνόματος ὄνομα ἢ λόγον χαὶ ἀντὶ 

λόγου ὄνομα λάβῃ, εἴρηται, χαϑάπερ εἶπον, ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς χαὶ ἐν 
~ la ~ i δ aw~ ~ ~ led 

τοῖς Tomtxoic. εἰ μὲν οὖν ἡ δῆλον ὅτι τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται, οὕτως ἀπο- 
΄ ΄ > \ ΄ >.) \ _ iw τ ~ _¢ \ ΄ 10 χρίνεσϑαι χρή. εἰ δὲ λανϑάνει διὰ τὸ μοχϑηρῶς ἐρωτᾶσϑαι τοὺς τοιούτους 

λόγους, μετατρεπτέον τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὸν ἐρωτῶντα λέγοντας 

αὐτὸν μὴ διειλέχϑαι, μὴ διαλεχϑεὶς δὲ δῆλον ὡς οὐδὲ ἤλεγξεν: ἔλεγχος 
γάρ ἐστιν, ὅταν συλλογισάμενος τὸ ἀντιχείμενον δείξῃ μήτε τὸ ἐν ἀρχῇ 

αἰτήσας μήτε πρός τι μήτε πρὸς ἄλλο χαὶ ὅσα ἄλλα περὶ τοῦ ὁρισμοῦ 
~ / td = re ¢ noe a / 5 ΄ = js, χὰ QZ 

15 τοῦ ἐλέγχου. εἶτα, φησί, ῥητέον δεδόσϑαι οὐχ ὡς χρησομένῳ τῷ δοϑέντι 
΄ ΄ > Y ass c ,ὔ σ \ ~ ~ 

Got ὡς προτάσει, ἀλλὰ δέδοται ὡς πρόβλημα, ἵνα πρὸς TODTO GvADYLT, 

τουτέστιν ἵνα λαβὼν πρότασιν συλλογισάμενος δείξῃς τὸ ἐναντίον: σὺ δὲ 

ὡς προτάσει χρησάμενος συνελογίσω τὸ συμπερανϑέν. εἰ γὰρ ἐδόϑη αὐτῷ 
σ e ¢ \ \ / Dt Lous. τ , ΄ \ ~ Φ 

ὅτι ἢ ἡδονὴ χατὰ φύσιν, αὐτὸς ὃὲ διὰ τούτου συνελογίσατο τὴν τῶν χιναί- 

20 dwv ἡδονὴν ἀγαϑόν, χρὴ λέγειν ἡμᾶς μὴ ὡς πρότασιν δοῦναι τὸ τὴν 
no δ \ ΄ > TAX? ΄ , dr ae “aN =. , οὐ ee ἡδονὴν χατὰ φύσιν εἶναι ἀλλ᾽ ὡς πρόβλημα. χαὶ ὅλως, φησί, Get τοὺς 

ἀποχρινομένους τὸ ἐναντίον ποιεῖν τῶν παρεξελέγχων᾽ ἐχεῖ γὰρ τεϑέν- 

των τινῶν χαὶ ἐπαχϑέντος τοῦ συμπεράσματος συγχωρεῖν μέν φασιν οὕτως 
γ΄ > \ ~ 2 ΄ ς > Q~ ᾿ Ve Ὁ. ἃ > ~ ¢ > 1 ΄ 
ἔχειν, οὐ μὴν τοῦτο ἐβουλόμεϑα δειχϑῆναι ἀλλὰ δι᾿ αὐτοῦ ὡς διὰ προτά- 

25 σεως ἄλλο tt’ τοῦτο οὖν λαβὼν δεῖξον δι᾿ αὐτοῦ. ἄλλο τι. 

> p. 181922 Kat τοὺς διὰ tod παρεπομένου συμβιβάζοντας ἐπ 
μὴ ~ ~ ’ / Vv ὯΝ \ ΄ ~ ς ΄ 

αὐτοῦ τοῦ λόγου δειχτέον. ἔστι δὲ διττὴ HF τῶν ἑπομένων 
> 4 ἀχολούϑησις. 

Τοὺς διὰ τοῦ; παρεπομένου συλλογισμοὺς τοὺς παρὰ τὸ ἑπόμενον 
80 λέγει συμβαίνοντας. φησὶν οὖν ὡς ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου, τουτέστι τοῦ 

συλλογισμοῦ, δειχτέον ὅτι τὸ σόφισμα παρὰ τὸ ἑπόμενον συμβέβηχεν, ἥτοι 

παρὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν. οὐ γάρ, εἰ τόδς τῷδε ἕπεται, χαὶ τῷδε τόδε 

ἀνάγχη ἕπεσϑαι: οὐ γάρ, st τὸ μέλι ξανϑόν, χαὶ τὸ ξανϑὸν μέλι: χαϑόλου 

γὰρ εἶπε τὸ ἑπόμενον, οἷον τὸ ξανϑόν, ἐν μέρει δὲ ᾧ ἕπεται τὸ 

45 ἑπόμενον. οἷον τῷ μέλιτι. γίνεται δὲ τὸ παρὰ τὸ ἑπόμενον σόφισμα χαὶ 
υ 9 Ἢ ΐ ϊ 

1 odd Arist. ef. p. 176,29 2 δοχεῖ a ὃ αἰτῆται A! corr.: αἰτεῖται al, A pr. 

λέγοντα aA: λέγοντες I ᾿ς ἃ ἔστι --- ἀληϑὲς mrg. A! 7 δοχῇ A 11 λέγοντας 

1: λέγοντες ἃ 18 post ἐστιν add. ἀληϑὴς . 14 χαὶ ὅσα ἄλλα χτλ.] ef. ο. 5 

p. 167a23-—-27 τοῦ om. A 15 χρησομένῳ Scripsi: χρησομένου A: γρησα- 

μένῳ al 16 τοῦτον a 17 προτάσεις A 19 τοῦτο a 21 εἶναι om. A 

31 ἤτοι ΑΙ: ἤγουν a 39 τῶ ΑΙ: τὸ ἃ 

Comment. Arist. If Ὁ. [Alexander] in Sophisticos elenchos. 12 
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7 > ~ ‘ Ὕ ΄, 4 > 5 " 3 , \ > 

ἐν tots xata ἀντίϑεσιν AauBavowcvorss ob γάρ, εἰ τῷ ἀντιχειμένῳ TO ἀντι- 
id 

τὸ τοῦ Μελίσσου σόφισμα, ὅτι εἰ τὸ γεγονὸς ἀρχὴν ἔ) tt) 9 τὸ TOO | ἤφισμα, τὸ γεγονὸς ἀρχὴν ἔχει, χαὶ τὸ μὴ 

ι 

χείμενον, χαὶ τῷ ἀντιχειμένῳ τὸ ἀντιχείμενον. παρ᾽ ὃ γέγονε χαὶ 

WES & ἐπ’ Ὰ 4 ἔνετο οὖν TO σόφισμα, 
‘A a 3 [4 > 3 \ > Vv 

γεγονός, ὅπερ ἀγένητον εἶπεν, ἀρχὴν οὐχ ἔχει. ἐγ 
ae a > 3 (a ag 3 G ‘ > LA a > 7 Vv \ ied 5 ~ 

5 ὅτι οὐχ ἀχριβής ἐστιν ἣ σὺν ἀντιϑέσει avtistpopy* ἔδει γὰρ οὕτως εἰπεῖν" 
> 5 Υ ~ 

si τὸ γεγονὸς ἀρχὴν ἔχει, τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν οὐ γέγονε. περὶ τῆς ἀντι- 

στροφῆς ταυτησὶ πολλὰ μὲν χαὶ ἐν τοῖς εἰς τὰ Φυσικὰ ἡμετέροις εἰρή- 

χαμεν ϑεωρήμασιν, ἀλλὰ χαὶ τὸν τρόπον τοῦτον xat ἀρχὰς ἐξετάζοντες 

οὐχ ὀλίγα, χαὶ περιττὸν αὖϑις ταυτολογεῖν. 

10 p.181a31 Ὅσοι δὲ παρὰ τὸ προστιϑέναι τι συλλογίζονται. 

Παρὰ τὸ προστιϑέναι τι συλλογίζεσϑαι λέγει τοὺς τὸ μὴ αἴτιον 
΄ Vv / a or σ , - Ve ~ ΄» 

ὡς αἴτιον τιϑέντας, ὃς ἣν Extos τρόπος τῶν ἔξω τῆς λέξεως παραλο- 
- le \ 3 , =~ pw ἃ id ΡΥ. ὃ Ἂ ΩΣ 

γισμῶν. πῶς δὲ ἀφαιρουμένου τοῦ παρ᾽ ὃ λέγουσι γίνεσϑαι τὸ ἀδύνατον 
a 5 \ Ge \ IS 7 4 v , 24 \ aoa 

πάλιν οὐδὲν ἧττον τὸ ἀδύνατον μένει, εἴρηται πρότερον, ὅτε τὴν λέξιν 
/ ~ 15 ἐξηγούμεϑα ἣν αὐτὸς τέϑειχεν ἐν τῷ τοιούτῳ τῶν παραλογισμῶν | εἴδει" f. δῦν 

Vv ar ΄ Sp cau ςς > σ 5 4 ἊΣ - \ \ ! A) 5 , 5 Α 

ἔστι δὲ ἢ λέξις αὕτη “᾿οἷον ὅτι οὐχ ἔστι ζωὴ χαὶ ψυχὴ ταὐτόν: εἰ γὰρ 
~ , > / pp) \ \ I δ" ~ le \ > 4 ΄ 

φϑορᾷ γένεσις ἐναντίον᾽᾽ χαὶ τὰ ἐξῆς τῆς λέξεως: χαὶ οὐ δεόμεϑα πάλιν 
Ov ὑποδείγματος σαφηνίζειν. ὃ δὲ ἡμᾶς παραινεῖ, ἐστὶν ἀφαιρεῖν ἐχεῖνο 

παρ᾽ ὃ συμβαίνει τὸ ἀδύνατον χαὶ ἐμφανίζειν ὅτι χαὶ τούτου ἀναιρουμένου 

20 τὸ ἀδύνατον μένει, ὥστε οὐ παρὰ τοῦτο. χαὶ ἐπίστησον ὅτι οὗτος 6 
~ 
> 

τρόπος ὃ αὐτός ἐστι TH μὴ παρὰ τοῦτο. εἶπε δὲ περὶ τοῦ μὴ παρὰ 

τοῦτο ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Ipotépwv ἀναλυτιχῶν, ὥσπερ χαὶ περὶ τοῦ {τὸν ἐν 
5 ~ 5 - 5 A ar σ Ψ 5 ΄ \ f ΄ 

ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐμφανιστέον ἐπήγαγε χαὶ λεχτέον ὡς 
‘> ΡΣ, ἘΣ Na b] \ , ~ Le σ \ » 

δέδωχα, οὐχ ὅτι μοι δοχεῖ, ἀλλὰ χάριν τοῦ λόγου, ἵνα μὴ δυσχολαίνειν 

5 ἣ ἐρίζειν δόξαιμι" εἰδὼς γὰρ αὐτὸ μηδαμῶς ὃν πρὸς τὸν λόγον υηδὲ 25 7 ἐρίζειν δόξαιμι ς γὰρ αὐτὸ μηδαμῶς ρὸς τ ἴον μηδὲ 
Vv 3 ~ Ix a) \ > r 7 ς x \ iz. »” \ 

αἴτιον αὐτοῦ δέδωχα, σὺ δὲ ἐχρήσω τούτῳ ὡς πρὸς τὸν λόγον ὄντι χαὶ 

οἰχείΐῳ ὑπάρχοντι τῷ λόγῳ. τὸ ὃξ πλῇρες τοῦ ὃ δὲ χέχρηται οὐδὲν 

πρὸς τὸν λόγον τοιοῦτόν ἐστι’ σὺ δὲ χέχρησαι πρὸς τὸν λόγον καὶ ὡς 
5 ~ ΄ 5 \ Ὑ \ A ΄ 

οἰχείῳ ὄντι τοῦ προβλήματος οὐδὲν ὄντι πρὸς τὸν λόγον. 

on 30 py. 181236 ΠΙρὸς δὲ τοὺς τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιοῦντας. 
I We 

Πρὸς τοὺς τὰ πλείω ἐρωτήματα Ev ποιοῦντας παραλογισμούς 
2 > ~ φησι δεῖν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ διορίζειν καὶ ἀπαντᾶν λέγοντας ὅτι πλείω 

τὰ ἠρωτημένα, χαὶ οὐ δεῖ ἢ διδόναι 7 ἀπαρνεῖσϑαι ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο 

1 εἰ yap, omisso ob, A ὃ μελίσου 1 4 ἀγένητον A Arist.: ἀγέννητον al (D, pr. C) 
5 σὺν ἀντιϑέσεις (sic) a 11 post τοὺς add. παρὰ I, περὶ a: om. A μὴ αἴτιον al: 

ἀναίτιον A 14 πρότερον] p. 51,4sq. . 16 οἷον ὅτι χτλ.] c. 5 p. 167021 19 χαὶ alt. 

om. A 22 ἐν τῷ δευτ. τῶν [Ipot. dvad.] c. 17 τὸ addidi 24 δέδωχεν A 20 δέ- 

dwxe A 27 ὃ δὲ A Arist.: ὦ δὲ 1 (Ὁ, corr. ὁ): ᾧ ὅδε a 28 τχαὶ om. A 31 post 

πρὸς add. δὲ a 32. 33 ὡς πολλὰ τὰ ἡμαρτημένα A 30 7) prius om. A 
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δῆλον ποιεῖν, ὅτι τὰ πολλὰ ἐρωτήματα ὡς Ev προτείνουσιν, ὅπερ ode ἔστι 

τεχνιχόν: ἐρώτησις γὰρ ἐχείνη ἐστὶν ἀρίστη, ἥτις μία οὖσα χαὶ μιᾶς 
τ 3 / ΄ 2 γ ~ SY seh = ΄ ~ f σ 5 ΄ ἀποχρίσεώς ἐστιν αἴτησις. νῦν δὲ δι᾿ ὧν ἐπάγει τοῦτο λέγει, ὅτι πολλάχις 

δὲ μὴ ἁπλῆς οὔσης τῆς ἐρωτήσεως δόντα τινὰ ἁπλῆν τὴν ἀπόχρισιν 
δϑακ 2 οὐδὲν συμβαίνει αὐτὸν ἁμαρτάνειν’ ὥσπερ γάρ, φησίν, ἐπὶ τῶν Cx 

Ἂ 

ὁμωνύμων OTE μὲν ἀμφοῖν OTe δὲ οὐδετέρῳ ὑπάρχει. τῶν γὰρ 
~ 52. ¢ 4 Υ 5 - \ ¢ ΄ \ > "» > Γι 

Αἰάντων ὁμωνύμων ὄντων ἀμφοῖν μὲν ὑπάρχει τὸ εἰς λιον ἀπελϑεῖν, 

οὐδετέρῳ δὲ τὸ τῷ Θερσίτῃ μονομαχῆσαι: ὥστε ἐπὶ τούτων χαίτοι ὅμω- 
, v > / mI \ \ A \ 4 ? 4 ρ yy > Υ νύμων ὄντων δοτέον ἢ τὸ ναὶ ἢ τὸ οὔ. οἷον πότερον ὃ Αἴας εἰς ἤΐλιον 

10 ἐστράτευσε; ναί’ ἁρμόζει γὰρ χαὶ τοῖς δυσί’ πότερον Θερσίτῃ ἐμονομάχησεν: 

οὔ: οὐδεὶς γὰρ τούτων τῷ ΘθΘερσίτῃ συνημιλλήϑη. ἀλλὰ πῶς οὐ μαχό- 

ὑενα ταῦτα τοῖς πρότερον εἰρημένοις, ὅτε ἔλεγεν ὅτι χἂν ἀληϑὴς ἢ ἐρώ- 
τησις ἢ. ὑπάρχῃ δὲ τῶν πολλαχῶς λεγομένων, οὐ δοτέον τὸ ναὶ 7 τὸ OD; 
ἋἋ > 4 [τ Σ hs y \ nd 4 σ Ἃ > ~ Ἃ \ ἢ οὐ μαχόμενα ταῦτα ἐχείνοις: ἔστι γὰρ ὃ νῦν λέγει, ὅτι χἂν δῶ χἄν μὴ 

~ a iy ~ ~ / > ΄ 9. aX / > / 

15 δῶ ἐπὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐρωτημάτων, οὐδὲν συμβαίνει ἐλέγχεσϑαι. 

ἐπειδὴ yap τὸ εἰς ἤϊλιον ἀπελϑεῖν ἐπ᾿ ἀμφοῖν τοῖν Αἰάντοιν ἀληϑεύεται, 
Ὑ ΄ ~ Vv , ¢ 4 5 4 5 ΄ > ΄ 

εἴ τις ἡμᾶς ἔροιτο πότερον 6 Αἴας εἰς ἤλιον ἐστράτευσεν, εἰ φήσομεν 
σ / +Q\ P}| »] Ns ¢ ΄ , , > , 

ὅτι vat, οὐδὲν ἂν ἐλεγχϑείημεν: δμοίως πότερον Θερσίτῃ ἐμονομάχησεν, 
YW. Vv > τῳ, δον Ἃ > \ , X σ Ὁ" ΨΚ 

εἴπερ εἴπωμεν οὐ δῆτα, οὐδὲν ἂν δεινὸν πεισόμεϑα. χαὶ ὅτι τοῦτό ἐστιν 

90 ὃ λέγει, δῆλον πεποίηχε διὰ τῶν ἐφεξῆς εἰπὼν ὅταν μὲν οὖν τὰ 
, ~ (< \ BD \ a ~ ~ € , aA \ ~ 

πλείω τῷ ἑνὶ ἡ τὸ Ev τοῖς πολλοῖς ὑπάρχῃ. ἕν μὲν τοῖς TOA- 
~ "ὔ ~ , ~ ~ ~ 

hots τὸ εἰς “Thiov ἀπελϑεῖν ὑπάρχει τῷ Αἴαντι, μᾶλλον δὲ τοῖς Αἴασι" 
, ‘ ~ ¢ z ς - v4 A Ἁ \ \ , > εν 

πλείω δὲ τῷ Evt, ὡς τῷ Κορίσχῳ τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μουσιχόν. εἰ οὖν 
Ὑ , c , \ \ δ > e > \ να \ 

TLS ἔροιτο TOTEPOV ὁ Koptoxos μουσιῖχος χαὶι λευχός EGTtY, ὁ ELTWY OTL ναὶ 
\ = > ~ D)I 5 ΄ ΄, ¢ ΄ \ ς ͵ > \ ee 

25 οὐδαμῶς ἂν ἐλεγχϑείη χαίτοι ἡμαρτημένως τὸ vat δούς: οὐ γὰρ det ἐπὶ 

τῶν πολλαχῶς ἁπλῶς φάσχειν ἢ ἀποφάσχειν. 

p.181>6 Ὥταν δὲ ἡ τῷ μὲν τῷ δὲ μή. 

Ὅταν μέν, φησί, τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μουσιχὸν ὑπάρχῃ τῷ Κορίσχῳ ἣ 
τὸ πλεῦσαι εἰς "ΐλιον τοῖς πολλοῖς, τότε ἣ χαταφήσας ἢ ἀποφήσας τις 

80 οὐδαμῶς ἂν ἐλεγχϑείη. ὅταν δέ, φησί, τῷ μὲν ἡ τῷ δὲ UH, ὡς τῷ 
Αἴαντι τὸ μονομαχῆσαι “Extopt, ἣ πολλὰ χατὰ πλειόνων, ὡς τὸ 
ἀλλοιοῦσϑαι χατὰ χυνός (πολλὰ γὰρ χαὶ τὸ ἀλλοιοῦσϑαι δηλοῖ χαϑάπερ 

χαὶ τὸ ὁ χύων). ἐν τούτοις εὐλαβεῖσϑαι χρὴ τὸ ναὶ 7 τὸ οὔ. αὐτὸς δὲ 
πλείω χατὰ πλειόνων νῦν οὐ τοῦτο λέγει, GAN ὃ λέγει ἔσται δῆλον 

4 δόντα aA: δόντες | 5 γάρ om. A 6 yao om. A 12 πρότερον] 
ὁ. 17 p. 17623—6 13 ὑπάρχη A: ὑπάρχει al τὸ alt. om. A 10 ἐπειδὴ 

al: οὐ A 17 épwta A 18 ἂν ἐλεγχϑησόμεϑα A 19 εἴποιμεν 1: et- 

πωμεν A: εἴπημεν a πεισόμεϑα A: πεισώμεϑα al 21 ὑπάρχει a 22 an 

(ὡς) to? sed cf. p. 180,1. 2 23 xat aA: ἢ I 29 τις post χαταφήσας collocat A 

90 δέ a Arist.: μέν 1 32 δηλοῖ ἃ: δοχεῖ 1 dd καὶ ἃ: om. 1 αὐτὸς seripsi: 

αὐτὰ ἃ: compend. 1 
12 ok 
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Ta ~ A nn 4 ' ς \ ~ a\ Ὁ ’ A , , 

ὧδε: τῇ μὲν ἀνδρεία ὑπάρχει to ἀγαϑόν, τῇ δὲ δειλία τὸ xaxdv, πλείω 

χατὰ πλειόνων, τὸ ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν χατὰ ἀνδρείας χαὶ δειλίας. ἐν- 

ταῦϑα δὴ εἴ τις ἔροιτο “apa γε | ἣ δειλία καὶ ἢ ἀνδρεία ἀγαϑόν ἐστιν f. ὅτε 
9 ae oh ee \ Bees Mp oe ee aS ewe 

ἢ 00;, οὐ δοτέον ἣ τὸ vat ἢ τὸ οὔ: ψεῦδος γὰρ χαὶ TO ἀποφῆσαι xat τὸ 

ταφῆσαι" ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἀληϑὲς ὁμοῦ τὸ λέγειν xal ἀγαϑὰ χαὶ χαχὰ χαὶ Qn 

v 5 αλλ Vv , ~ >? 5 \ re A / Χ Ἃ > AY 

οὔτε ἀγαϑὰ οὔτε χαχά, πῶς οἷόν te ἐπὶ τούτων χωρὶς λέγειν τὸ ἢ ἀγαϑὰ 

ἢ χαχά; εἰ μὲν γὰρ ἦν, φησί, τὸ ἀγαϑὸν χαχὸν ἣ τὸ χαχὸν ἀγαϑόν, 
, ‘ ἂν [« 5 Ἂ ’ Ἃ τὸ μ᾿ / S >» 

τουτέστιν εἰ μὲν ἣν ἢ ἀνδρεία δειλία ἢ ἢ δειλία sss κων, Eder ae 

Otepov ἣ ἀνδρεία χαὶ ἣ δειλία ἀγαϑόν ἐστιν 7 οὔ, διδόναι ἁπλῶς 7 

10 ris αρνεῖσϑαι: ἐπεὶ δὲ ἕτερα, ἀδύνατον. ταῦτα εἰπὼν ng sce καὶ TO 
συμβαῖνον ἄτοπον τοῖς ἁπλῶς Ext τούτων λέγουσι TO ναὶ ἣ TO οὔ, μᾶλλον 

δὲ χαὶ αὐτὸν τὸν perce in Ov συνῆγον ot σοφισταὶ χατὰ τῶν ἀπερι- 

σχέπτως τὸ val ἣ τὸ μὴ λεγόντων. ὑπογράφει δὲ ταῦτα διὰ τοῦ ὥστε 

ταὐτὸν ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν χαὶ οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε χαχόν, δυνάμει 
ἘΣ ~ wf. Vv / Cc >) ’ \ [οἱ a tA > \ nw“ , 

15 λέγων εἴ τις ἐρ oe ai ce is, πότερον ἣ ἀνδρεία χαὶ ἢ δειλία ayadov 7 xaxov, 
4 σ (eg 7 > x \ , \ Ψ σ \ 

φήσει ὅτι ἀγαϑόν, ἔσται ἣ δειλία ayatov χαὶ xaxov, χαχὸν μέν, ὅτι χαὶ 

χαχὸν ἔστιν, ἀγαϑὸν δέ, χαϑὸ δέδωχεν αὐτὴν ἀγαϑὸν εἶναι" εἰ δ᾽ ἀπο- 
φήσει, πάλιν ἔσται 7 ἀνδρεία ἀγαϑὸν χαὶ χαχόν: χαϑὸ μὲν εἶπεν αὐτὴν 

\ > 5 Q 7 Vv ’ τις a\ ‘* > 7, 5 Vv 5 , 

wy εἶναι ἀγαϑόν, ἔσται χαχόν, ἢ δὲ πάλιν ἀγαϑόν ἐστιν, ἔσται ayatov- 
σ΄ Vv \ 5 \ \ ὩΣ > Ὁ 3. AR Γ > \ \ \ \ Vv 

20 ὥστε ἔσται τὸ αὐτὸ xat ἕν, οἷον ἢ ἀνδρεία, ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν χαὶ οὔτε 
ἀγαϑὸν οὔτε χαχόν. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἕχαστον τῶν ὄντων αὐτὸ ἑαυτῷ 

᾿ A / > wes >\ σ e \ ΄ ἘΦ Α ς ««Φ a 

ταὐτὸν μέν ἐστιν ἄλλου δὲ ἕτερον (ὃ γὰρ Σωχράτης αὐτὸς μὲν ἑαυτῷ ὃ 
5 , ΟῚ ete Ql 94 > \ Ἂν σ 3. ὃ ς ~ 3 ’ 

αὐτός ἐστι, [ἰλάτωνος δὲ ἕτερος), ἐπεὶ οὖν Exactov αὐτὸ ἑαυτῷ ταὐτόν 
\ ax > ~ \ \ ENS , > gr > \ ΨΥ“ Ρὴ \ \ 

ἔστι, χεῖται δὲ τὴν ani? inst εἶναι χαὶ “xaxov, τὸ δὲ ἀγαϑὸν χαὶ 

25 χαχὸν ἕτερα, χαὶ 7 ἀνδρεία ἔσται τ Bes ἑτέρα ual ἣ αὐτή" ὁμοίως 

δὲ χαὶ ἢ δειλία: ὥστε ἔσονται τὰ αὐτά, οἷον ἢ δειλία ual ἢ ἀνδρεία, τὰ 

αὐτὰ eae wat ἕτερα. ἣ δὲ λέξις ἢ ἐπεὶ δὲ οὐχ ἄλλοις τὰ αὐτὰ 

ἀλλ᾽ αὑτοῖς ἐλλιπέστερον ἀπήγγελται: εἴη δὲ dv τὸ πλῆρες τοιοῦτον" 
\ » \ ἐπεὶ δὲ οὐχ ἄλλοις μέν εἰσι τὰ αὐτὰ ual ἕτερα, ἀλλὰ ἑαυτοῖς εἰσι τὰ αὐτὰ 

80 χαὶ con ἑαυτῶν, συμβαίνει τὰ αὐτὰ χαὶ ἕτερα εἶναι ἑαυτῶν χαὶ τὰ αὐτὰ a 

1 ἀνδρία A itemque ¢ pro et in sequentibus ὃ δὴ A: δὲ al ἀνδρία --- δειλία A 

4 χαὶ prius A: om. al φῆσαι A τὸ quart. om. [ ὃ ἀποφῆσαι A 6 7 
AT: om. a 10 xat om. A 11 ἁπλῶς om. A τούτων eX τοῦτο corr. I! 

λέγουσι al: ἀπερισχέπτως ἀποχρινομένοις A 12 αὐτὸν ἃ: αὐτὸ (compend. I) χαὶ ΑΙ 

14 τὸ αὐτὸ Α post δυνάμει add. τοῦτο A 15 tee al: 6 A zai ἡ δειλία 

om. A 16 φησὶ a post ὅτι ἀγαϑόν add. ἐστιν A post ἔσται add. τὸ αὐτὸ 
ἤγουν A 17 post ἐστιν add. φύσει A αὐτὴν A: αὐτὸ 1: αὐτὸς a 11. 18 ἀπο- 

φάσει 1 18 αὐτὴν ex αὐτὸν corr. I': αὐτὸς ἃ 22 μέν prius om. A ἕτερον 

δὲ ἄλλου, οἷον ὁ σωχράτης A 22. 23 6 αὐτός al: ταυτός A 23. 24 ἐπεὶ --- ἐστι 

om. A 23 οὖν I: γοῦν a ἑαυτῷ a: ἑαυτοῦ | 24 δὲ ὡς ἡ ἀνδρία ἀγαϑόν 

ἐστι Α 25 τὸ χαχὸν ἕτερα" ἔσται ἄρα 7 ἀνδρία A ἑτέρα ante αὐτὴ coliocat A 

ἑαυτῆς A: ἑαυτῇ al post ἡ αὐτὴ add. ἑαυτῇ A, sed cf. vs. 27 ὡσαύτως A 

26. 27 ἤγουν ἡ ἀνδρία καὶ ἣ δειλία. xat ταυτὰ A 27. 28 ἡ ἐπεὶ --- αὑτοῖς om. A 

28 ἀπήγγελτο I 90 αὑτῶν (post elvat) A 
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ἑαυτοῖς. ἔτι, φησίν, ἐπειδὴ συμβαίνει 2x τῆς τοιαύτης ἀποχρίσεως τὴν 

ἀνδρείαν, ἥ ἐστιν ἀγαϑόν, γίνεσϑαι χαχὸν χαὶ τὴν δειλίαν, τὸ xaxdv, γί. 

νεσϑαι πάλιν ἀγαϑόν, δύο γένοιντ᾽ ἄν. ὥστε ἔσται ἢ δειλία δύο, 

ἀγαϑὸν χαὶ χαχόν, χαὶ ἕτερον ἑαυτῆς: τὸ γὰρ ἀγαϑὸν χαὶ ἕτερον τοῦ 

χαχοῦ. ὁμοίως χαὶ ἢ ἀνδρεία. 

p.181>16 Δυοῖν τε χαὶ ἀνίσοιν ἑχάτερον αὐτὸ ἑαυτῷ ἴσον. 

Καὶ διὰ τούτου τὸ συμβαῖνον ἄτοπον λέγει τοῖς ἁπλῶς ἣ τὸ ναὶ 7 

od λέγουσιν, ὅταν ἣ ἕν κατὰ πολλῶν 7 πολλὰ xa? ἑνὸς λέγηται. ἢ o- τ 

ὃ 
ie σ \ 5 \ 4 OO, > 7 \ \ α΄ -? ~ WV 

τρίπηχυ, ὅτι μὲν αὐτὸ ἑαυτῷ ἴσον ἐστί (τὸ γὰρ δίπηχυ αὐτὸ ἑαυτῷ ἴσον" 

0)“ 
ah a7 ΄ v s ‘ 

παραγωγὴ τοιαύτη. εἰ δύο εἴη τινὰ ἄνισα, δίπηχυ φέρε εἰπεῖν χαὶ 

΄ / \ y te δ c ~ WV δου > 4 # id ~ v 

ὁμοίως χαὶ τὸ τρίπηχυ αὐτὸ ἑαυτῷ ἴσον), δῆλον. εἰ οὖν τις ἡμᾶς ἔροιτο, 
: \ ΄, \ \ ,ὕ 4 he nN 4 “Ν ὮΝ. ὄτερον τὸ δίπηχυ χαὶ τὸ τρίπηχυ ἴσα ἐστὶν 7% οὔ, φήσομεν δὲ ἣ ναὶ 7, 
v , wv > \ 

οὔ, συμβήσεται ἴσα χαὶ ἄνισα εἶναι αὐτὰ Eautotc’ εἰ γὰρ ἴσον τὸ 
Bg ~ , pA ‘ vv 

δίπηχυ τῷ τριπήχει, ἔσται τὸ δίπηχυ τρίπηχυ, ὥστε χαὶ ἄνισον αὐτὸ 
- - 4 δ, ~ > ΄ 

ἑαυτῷ χαὶ μεῖζον χαὶ ἔλαττον, εἴπερ τὸ τρίπηχυ μεῖζον τοῦ διπήχεος. 

ἔστι ὃὲ ἢ λύσις τοῦ σοφίσματος παρὰ τὸ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἕν ποιεῖν. 

λέγει δὲ ἐμπίπτειν τούτους χαὶ εἰς ἄλλας λύσεις, οἷον εἰς τὴν ἀμφι- 
βολίαν: τὸ γὰρ ἐρωτᾶν, πότερον ἄμφω ταῦτα ἣ πάντα ταῦτα ἴσα ἐστὶν ἣ 

ἄνισα, χαὶ ἀμφίβολόν ἐστι. δύναται γάρ τις ἀχούξιν τοῦ ἐρωτήματος 7, 
΄ 4 ΓΕ 3. YW > ΄ > ED τς ἃ ¢ Cy » 2X,” € =~ J ΄ ΄ 

ὡς ΚΡΊΝΩ 60. }5 ἴσα ἀλλήλοις st Ἢ ὡς ἴσα αὐτὰ ξαυτοῖς: * ὁμοίως 
” ’ vw >] vw ΄ 

χαὶ ‘dpa γε ἄνισα ἑαυτοῖς εἰσιν; ἢ ᾿ ἄνισα πρὸς ἄλληλα:᾽. οὔχουν, φησίν, 
΄ \ 

πὶ τῶν ἀμφιβόλων ἣ ἐπὶ τῶν πλείω ἐρωτώντων ταὐτόν, τουτέστι TO 

αὐτὸ πρᾶγμα φάσχει χαὶ ἀποφάσχει, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὄνομα xat ἄλλου χαὶ 

Oy OO 

@- 

>, 2 wv ~ Ψ' \ \ Vv ΄ \ Vs 

dm ἄλλου τῶν ὑπὸ TO ὄνομα. τοῦτο δὲ οὐχ το τος. ὁ γὰρ ἐλεγχος 

Sl 

vivetar, ὅταν συμβαίνῃ τὸ αὐτὸ | πρᾶγμα χατὰ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς ἢ 57 

πράγματος ἅμα λέγεσϑαι χαὶ μὴ el es ἐχ τῆς τοῦ ἀποχρινομένου 
σ ᾿ ΄ \ Cpa 

ϑέσεως. τὸ δὲ ἀλλὰ φανερὸν Ott μὴ μιᾶς Epw τησνων, καῖ τὰ ἑξῆς 

τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὐ μὴ συμβήσεται τὸ ἀδύνατον, ἤγουν ὃ ἔλεγχος, ἂν 
\ Ψ \ \ 4 2 4 3 a Vv 

μὴ ποιήσῃ τις TA πολλὰ μίαν ἐρώτησιν GAN Ev xad’ ἑνὸς εἴπῃ, ἤγουν (ἕν) 
΄ κα γ΄ ξ΄ x 5 ‘ 

χατηγορούμενον xa’ ἑνὸς ὑποχειμένου: ef yap Ev xa? ἑνὸς εἴπῃ, οὐ μὴ 

δυνήσεται ἐλέγξαι τὸν ἀποχρινόμενον ὁ σοφιστής. 7 χαὶ οὕτως: φανερόν. 

φησίν, ὅτι μὴ μιᾶς ἐρωτήσεως γινομένης χατὰ τῶν πολλῶν ἀλλ 
, ΩΡ 4.Ὁ > ee Se 9 ee 9 4 4 μή 4 να ἃ 

πράγματος xad’ ἑνὸς ἐρωτηϑέντος, οὐ γίνεται ἔλεγχος: ὅταν γάρ τις τὰ 

2 ἢ I: Atte ἃ 4 ἕτερον prius I: ἑτέρα a 7 τοῦτο a 8 πολλῶν I: πλειόνων 

10 post μὲν add. τὸ δίπηχυ A post ἑαυτῷ alt. add. ἔστιν A 11 ὡσαύτως A 

αὐτὸ --- ἴσον om. A ἔροιτο τίς, omisso ἡμᾶς, A 12 χαὶ al: ἢ A εἰσὶν A 
13 post συμβήσεται add. xai A 13. 14 τὸ δίπηχυ ἴσον ἐστὶ tH A 14 τὸ δίπη 
ἔσται A χαὶ ἴσον χαὶ ἄνισον ἔσται αὐτὸ A 21 οὐχοῦν ἃ 22 ταυτό ἃ 

24 ἀπ᾽ scripsi: ἐπ᾿ aAl 29 ποιήση Al: ποιήσηται a χαϑ᾽ ἕν A ἕν 

addidi 30 εἴπη aA: εἴποι | 32 ὅτι om. A 

a 
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πολλὰ ὡς Ev ἐρωτηϑῇ, ἢ τὸ val ἣ τὸ οὗ δοὺς οὐχ ἂν ἐλεγχϑείη ἀληϑῶς 
b) \ ΄ 4 σ ΔΑ a q? κι ν , > \ 5 Q~ 

ἀλλὰ μόνον φαινομένως: ὅταν ὃὲ ἕν χαῦ ἑνὸς φήσῃ-. εἰ μὲν ἀληϑῶς 
δ “Ae nd ΝΡ arn ὃ 8 ! ie = oA ἃ = “ > 4 φήσει, οὐχ ἔσται ἔλεγχος, εἰ GE ψευδῶς, ἔλεγχος, χαὶ ἔλεγχος οὐ φαινό- 

μενος ἀλλ᾽ ἀληϑής. 

5 Ρ. 1810Ὲ5 [Περὶ δὲ τῶν ἀπαγόντων εἰς τὸ αὐτό. 

ΠΠληρώσας τὰς λύσεις τῶν σοφισμάτων, νῦν λύει χαὶ τοὺς εἰς τὸ 

λέγειν τὸ αὐτὸ πολλάχις ἀπάγοντας παραλογισμούς. χαὶ φησὶν ὅτι 

περὶ τῶν ἀπαγόντων σοφισμάτων εἰς τὸ λέγειν πολλάχις τὸ αὐτὸ 

δεῖ μὴ διδόναι τὰς χατηγορίας, ἤγουν τὰ ὀνόματα τῶν πρός τι λεγο- 

10 μένων αὐτὰ xa? ἑαυτὰ χαὶ χωρὶς λεγόμενα σημαίνειν τι, ἤγουν 
» > ὐψ.. 4 nl ) c , 5 Υγ ἜΣ 

νϑετον: οἷον εἰ διπλάσιον λέγεται αὐτὸ zat? αὑτό, οὐχ ἔστι σύνϑετον 
\ ὲ 

τῷ. περὶ τούτου οὖν διδάσχει μᾶς χαὶ παραινεῖ, εἰ ἐρωτώμεϑα 

πότερον τὸ διπλάσιον xa? αὑτὸ λεγόμενον χαὶ μετὰ τοῦ ἡμίσεος ταὐτόν 
5 \ \ 5 \ 4 >! Vv Ἁ YS ἢ Bb) \ 4 σ wv 7 

15 ἐστι χαὶ TO αὐτὸ σημαίνει ἣ OV, μὴ διδόναι ἀλλὰ φάσχειν ὅτι ἄλλο μέν 

ἐστι τὸ εἰπεῖν διπλάσιον χαὶ ἄλλο τὸ διπλάσιον ἡμίσεος: εἰ γὰρ χαὶ 

ἐμφαίνεται καὶ συνεπινοεῖται ἐν τῷ εἰπεῖν διπλάσιον τὸ ἡμίσεος, ἀλλ᾽ οὖν = 
ε 

5 

ξ ἄλλο 
, ~ g AN ~ τ ~ , \ ‘ \ , 9 ~ 

συνίστησι τοῦτο διὰ τῆς ἐπαγωγῆς λέγων χαὶ yap τὰ δέχα ἐν τοῖς 

Χ \ 5 = A Ἁ ΄ " \ wv \ \ 5 - \ 

ott τὸ εἰπεῖν xat τὸ ἡμίσεος. καὶ ἄλλο. τὸ wy εὔπεῖν. xat 

20 ἑνὸς δέουσι δέχα, τουτέστι ᾿χαὶ γὰρ τὰ δέχα ἐμφαίνεται ἐν τοῖς παρὰ 
΄ὰ ΄ ) \ 4d \ , > | \ > 4 ~ \ 2 » 5 

υονάδα GEXA - παρὰ μονάδα δὲ δέχα ἐστὶ τὰ ἐννέα" τοῖς γὰρ ἐννέα εἰ 
, ΄ / 3 7 ‘ ~ 2 4 4 5 a? 5 σ 

προστεϑείη μονάς, δέχα ἐστί. τὰ γοῦν ἐννέα λέγοντες οὐ δέχα, ἐν ὅσῳ 
ταῦτα οὐ δέχα φαμέν, συνεμφαίνομεν ἐν τούτοις χαὶ δέχα: ὡς γὰρ ἐν 

τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχὰ δέδειχται, at χαταφάσεις ἐμφαίνονται ἐν ταῖς οἰχείαις 
25 ἀποφάσεσιν. ὃ γὰρ λέγων ὅτι τόδε οὐχ ἄνϑρωπος τοῦτο αὐτό φησιν, ὅτι 

τοῦτο ἄνϑρωπος οὐχ ἔστιν, ὥστε ἐν τῷ μὴ ἀνθρώπῳ συνϑεωρεῖται χαὶ 
συννοεῖται ὃ ἄνϑρωπος. ὁμοίως χαὶ ἐν τῷ λέγειν ὅτι οὐ ποιεῖ ἐμφαίνεται 

τὸ ποιεῖν. τὸ γὰρ μὴ ποιεῖν αὐτὸ τοῦτο τοῦ ποιεῖν ἐστι στέρησις. εἰ δὴ 
~Q) ed v Co ΄ fs 5 \ P| p 5 id Ἀ 

ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, ὥσπερ ὃ λέγων οὐ λευχὸν οὐχ ἐξ ἀνάγχης λευχὸν 

Ὁ λέγει, χἄἂν ἐν τῷ μὴ λευχῷ ἐμφαίνηται τὸ Aevxdv, ὁμοίως χαὶ ὃ λέγων 3 aa τ ms ‘ μη - ϊ Ὡς | . 3 μ ὶ 

οὐ δέχα οὐχ ἐξ ἀνάγχης χαὶ δέχα λέγει χαίτοι τῶν δέχα ἐμφαινομένων 
ἐν τοῖς οὐ δέχα, οὕτως χαὶ ὃ λέγων οὐ διπλάσιον οὐχ ἐξ ἀνάγχης διπλάσιον 

λέγει, χἂν ἐν τῷ μὴ διπλασίῳ ἐμφαίνηται τὸ διπλάσιον. εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ 

3 φήσει A: φησιν I: φήσῃ ἃ ἔλεγχος alt. om. A 6 λύει a: λέγει 1 
7 ἐπάγοντας a 9 δεῖ I: χρὴ a 14 ἑαυτὸ ἃ 15 ὅτι om. A 20 τοῖς ΑΙ: 
τῷ a 21 post δέχα prius 6 vs. 19 inserit λέγων χαὶ γὰρ a μόνα (ante δὲ) 1 

post εἰ eras. 1 litt. A 22 γοῦν AI: yap a 24 ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχά] cf. Γ 3 
Ρ. 1004410 sq. ἐχφαίνονται ἃ 20 τοῦτο om. A 27 συννοεῖται] o in ras., 

ut videtur, A! λέγειν]ν superser. 1 28 εἰ δὲ Α 29 6 ex οὐ, ut videtur, 

corr. I! 31 Οὐχ in ras., ut videtur, A! λέγει καὶ δέχα A 32 οὐ ὃι- 

πλάσιον iterat a 33 συμφαίνηται a εἰ δὲ al: ἢ A 
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> LA Nae Eh Ὁ Ὁ x ε Ζ x » Zion, \ 5 \ 
ἀντιστρέψαντας ῥητέον. ὥσπερ ὁ λέγων λευχὸν οὐ λέγει χαὶ μὴ λευχὸν 

χαὶ ὃ δέχα οὐχὶ χαὶ μὴ δέχα, οὕτως χαὶ ὁ διπλάσιον λέγων οὐχ ἐξ 

ἀνάγχης χαὶ οὐ διπλάσιον λέγει, ὅπερ ἐστὶν ἥμισυ: τὸ γὰρ ἥμισυ οὐ 

διπλάσιον. χαὶ τὸ μὲν διπλάσιον, φησίν, οὐδὲ σημαίνει οὐδὲν ἴσως, 

ὅ τουτέστιν ἴσως οὐδὲ σημαίνει τὸ ἥμισυ: τὸ δὲ ἴσως πρόσχειται, ὅτι dv- 
, . 7 a7 , 5 ny - 

νάμει, ἐνεργείᾳ δὲ οὔ. εἰ δέ γε χαὶ σημαίνει, ἀλλ᾽ οὐ ταὐτὸ διῃρη- 
aa 

fs ον ᾿Ν Α ~ 

μένως χαὶ συνηνωμένως: TO δὲ διῃρημένως ἴσον ἐστὶ τῷ χαϑ᾽ 

αὑτό, τὸ δὲ συνημμένως τῷ μετὰ τοῦ ἡμίσεος. τὸ δὲ οὐδὲ ἢ ἐπι- 
vA > vt Y> yy 2 \ a ee SB ΄ > s ‘ ~ 

στήμη ἐν τῷ εἴδει ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿οὐδὲ σημαίνεται ἢ ἐπιστήμη διὰ τοῦ 
10 εἴδους χαίτοι ἐν τοῖς εἴδεσιν οὖσα᾽. οἷον εἰ ἔστιν ἢ ἰατριχὴ εἶδος τῆς 

ἐπιστήμης (τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ οἷον εἰ ἔστιν ἣ ἰατριχὴ 
ἐπιστήμη, ὅπερ τὸ χοινόν), δῆλον ὅτι | ἔνεστιν 

εἰ χαὶ ἐν αὐτῇ ἐστιν, οὐ σημαίνεται δι᾿ αὐτῆς ὁ γὰρ εἰπὼν ἰατριχὴν οὐ 

ν τῇ ἰατριχῇ" πλὴν f. 58: 

λέγει ἐπιστήμην. χαὶ τὴν αἰτίαν τούτου ταχέως ἐπήγαγε διὰ τοῦ ἐχεῖνο 

15 δὲ ἦν ἣ ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ, δυνάμει λέγων ὅτι ἢ ἐπιστήμη λέγεται 

ἐπιστητοῦ, 7 δὲ ἰατρικὴ οὐ λέγεταί τινος οὔτε γὰρ ἢ γραμματιχή τινος 
έγεται γραμματικὴ οὔτε ἄλλη τῶν χατὰ μέρος οὐδεμία, ὡς ἐν τ 

τορίαις μεμαϑήχαμεν. εἰ οὖν ὁ ἐπιστήμην εἰπὼν τινὸς εἶπεν ἐπιστήμην, 

ὃ δὲ ἰατριχὴν εἰπὼν οὐ τινὸς λέγει, δῆλον ὅτι οὐ συσσημαίνεται τῷ εἴδει 
x / Ἃ ~y 4 \ ον [4 > la > ~ YV> » 5 ~ 20 τὸ γένος. 7 μᾶλλον τὸ οὐδὲ ἣ ἐπιστήμη ἐν τῷ εἴδει ἴσον ἐστὶ τῷ 

C250, 2 ~ 2? Be GS ΄ ᾿ aD \ Ἐν δ = ME he ΄ οὐδὲ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ ἐμφαίνεται τὸ eidoc’s χαὶ σύνηϑες αὐτῷ τοιαύταις 

χρᾶσϑαι ἑρμηνείαις. ὥσπερ οὖν ὁ ἐπιστήμην εἰπὼν οὐ λέγει ἰατριχὴν 
> € 7 ied ΄ > , 5 

χαίτοι οὖσαν ὑπὸ THY ἐπιστήμην, οὕτως χαὶ ὃ διπλάσιον εἰπὼν οὐ héyer 
ἡμῖσυ. 

25 p. 181035. “Ev δὲ τοῖς δι ὧν δηλοῦνται χατηγορουμένοις τοῦ- 
to λεχτέον. 

ἢ x οἱ τὰ > ~ εὐ δὲ Soe ΄ω (ἐς 3, διὸ ΄ 2 ~ ae oie 

Πρὸς τὴν ἀποδοϑεῖσαν ἐξήγησιν τοῦ “odd ἢ ἐπιστήμη ἐν τῷ εἴδει 
\ 

᾿ ὑπηγάγετο τὸ εὐθὺς ἐπαχϑὲν τὸ ἐν δὲ τοῖς Gt’ ὧν δηλοῦνται ἐστίν᾽ 

χατηγορουμένοις καὶ τὰ ἑξῆς, λέγων χατηγορούμενα τὰ χοινότερα χαὶ 

80 περιληπτικώτερα τῶν ὑπ᾽ αὐτά. ἔστι δὲ ἣ λέξις ἐλλιπής" τὸ δὲ πλῆρες { Ι Ι i 

τοιοῦτον" ἐν δὲ τοῖς χατηγορουμένοις χαὶ ὑποχειμένοις, Ot ὧν ὑποχειμένων 

δηλοῦνται, ἤτοι δοίζονται (ἢ γὰρ σιμότης διὰ τῆς ῥινὸς ὁρίζεται, ὥστε τὰ 

χατηγορούμενα διὰ THY ὑποχειμένων δηλοῦνται), ἐν OH τούτοις, φησί. 
[ / 7 | \ 5 \ δι. Ν -Ὁ \ \ ? © \ 5 \ > 

ῥητέον ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ δηλοῖ χωρὶς χαὶ xad’ αὑτὸ λεγόμενον χαὶ ἐν 

6 ταυτὸ aA: ταυτὸν | 7 συνημμένως fort. recte b: συνηρημένως itemque vs. 8 A 

τοῦ (post ἐστὶ I ὃ ἡμίσεως a 9 διὰ om. A 10. 11 eidog—tatpexy om. 1 

10 tHe A: τι a 13 6 aA: ΤΟ] 14 ταχέως Al: συντόμως a 15 ἡ alt. 
aA: et I 17 post τῶν add. τεχνῶν a 17. 18 ἐν ταῖς Κατηγορίαις) c. 9 p. 11224 sq. 

19 σημαίνεται A 22 γχρῆσϑαι A 25 δηλοῦνται corr. ex δηλονότι | 28 ὑπη- 

yayeto a: ἐπάγεται | 29 χατηγορουμένους (ante καὶ) I pr. 80 ἐλλειπής a 
\ 33 δὴ ex δὲ, ut videtur, corr. I! 
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τῷ λόγῳ, τουτέστι ᾿χαὶ ὅταν μετά τινος ὑποχειμένου συνδυασϑὲν λόγῳ 

λέγηται χαὶ μὴ ὀνόματι᾿. χαὶ τοῦτο λίαν ἐναργῶς παρέστησε διὰ τοῦ 

χοίλου: χαὶ γὰρ τὸ χοῖλον xad? αὑτὸ μὲν λεγόμενον συγχεχυμένως ἀμφο- 

τέρων ἐστὶ δηλωτιχόν, τοῦ τε σιμοῦ χαὶ τοῦ ῥαιβοῦ: ὅταν δὲ προστεϑῇ 

5 τινι, οὐ τὸ αὐτό: ὃ γὰρ εἰπὼν σχέλος χοῖλον ὡρισμένως δι’ αὐτοῦ τὸ 
ς X\ a ~ σ \ ΄ > \ c~ \ ‘4 Ie ’ ῥαιβὸν δηλοῖ, ὥσπερ χαὶ 6 εἰπὼν χοίλην ῥῖνα τὸ σιμόν: τούτου γάρ 

Ψ 

ἐστι δηλωτιχὸν τὸ οὐδὲν χωλύει,. τοῦ ᾿ ὡρισμένον τι ἀλλὰ μὴ συγχεχυμένον᾽. 

ὡς γοῦν ἐνταῦϑα οὐ ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν χοῖλον χαὶ χοίλην ῥῖνα, οὕτως 

οὐδὲ - τὸ λέγειν διπλάσιον ταὐτὸν ἔσται τῷ λέγειν διπλάσιον ἡυίσεος. 

δὴ ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οὔϑ᾽ ὃ λέγων τὴν σιμότητα χοιλότητα 
ὃς δὶς λέγει τὴν ῥῖνα, οὔϑ᾽ 6 λέγων τὸ διπλάσιον ἡμίσεος διπλάσιον 

ἥμισυ, τορος ot σοφισταὶ peo λαβόντες γὰρ παρὰ 

ν μὴ χαλῶς ἀποχρινομένων, ὅτι τὸ διπλάσιον ταὐτόν ἐστι χαὶ τὸ διπλάσιον 

10 εἴ 

7 => Ὁ 

Sn - 

4 έ 
λέγει τὸ 

" 
τι, ἐπεὶ 6 διπλάσιον εἰπὼν ἥμισυ εἶπε, προσϑεὶς [δὲ] πάλιν 
εἶπε τὸ Yutov, οἷον διπλάσιον ἡμίσεος ἡυίσεος. πάλιν iii ~ 

ἕν" [0] Φ ΤΑῚ 
w~ -G 

Q Ω, t <= O2 

ἵνα εἶπεν, ὥστε, ef λέγοιμεν ὅτι σιμότης ἐστὶ xothy ῥίς, 

ς᾽ σιμότητα γὰρ εἰπόντες ῥῖνα εἴπομεν, προσϑέντες δὲ 

χαὶ τὴν ῥῖνα δὶς τὸ αὐτὸ εἰρήχαμεν, χοίλη ῥὶς plc. λύονται δὲ ταῦτα, 

χαϑάπερ εἴπομεν, ὅτι οὐ ταὐτὸν σημαίνει χωρὶς χαὶ συνημμένως λεγόμενον. 

20 ἔτι σαφέστερον εἰπεῖν τὸ ὥστ᾽ οὐδὲν ἄτοπον, εἰ ἣ ῥὶς H σιμὴ ple 
ἐστιν ἔχουσα χοιλότητα ῥινός τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον, εἴ τις 
ἐρωτηϑείς, τί ἐστι ῥὶς σιμή, εἴπῃ ὅτι pls ἐστιν ἣ ἔχουσα χοιλότητα ῥινός" 

ὥσπερ γάρ, ὅταν ἐρωτηϑέντες περὶ ἀνθρώπου. τί ἐστιν ἄνϑρωπος. εἴπωμεν 

ὅτι ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχόν, οὐ συμπαραλαμβάνομεν τὸν ἄνϑρωπον, 

οὕτω γίνεται χαὶ ἐπὶ τούτου. χαὶ μή τις ὑπολάβοι ἄτοπόν τι λέγειν τὸν 

᾿Αριστοτέλην ἐχ τούτου τοῦ ῥητοῦ δρμηϑείς (ἔοιχε γὰρ οὗτος ἐν τούτῳ τῷ 
ῥητῷ ΤΠ πὸ ον δὶς a ῥῖνα) λέγοντα ὥστε οὐδὲν ἄτοπον, εἰ 7 

ῥὶς ἢ σιμὴ pis 2 
λαμβάνει τὸ pis: 

τῷ qn 

στιν ΠΡ Δὰν cle ΒΕ ΕΣ οὐ γὰρ δὶς παρα- 

ποστιχτέον γὰρ εἰς τὸ Plc ἐστιν ἔχουσα ae Σ ἢ 

80 ῥινός: ὅταν γὰρ ἐρωτώμεϑά τι, αὐμπαραλαμπάμομεν χἀχεῖνο, οὐχ ὡς 

υέρος ὃν τοῦ ὁρισμοῦ GAN ὡς ἐρωτηϑέν, οἷον ἐρωτώμενοι, τί ἐστι f. 58v t cp IS L ρ Ἐ ρ 7 9 Q u [Ὁ . 

τόδε, λέγομεν ̓  τόδε ἐστὶ τόδε χαὶ τόδε᾽. 

p. 18227 [Περὶ δὲ τῶν σολοιχισμῶν, παρ᾽ 6 τι μὲν φαίνονται. 

\ _~ ~ Ἁ / Ἁ 7, ; , 

Περὶ τῶν σολοιχισμῶν, παρὰ τί μὲν φαίνονται συμβαίνειν, 
35 εἴρηται πρότερον: παρὰ γὰρ τὸ τόδε χαὶ τοῦτο συμβαίνουσι’ τὸ γὰρ 

I> > \ ~ +> , f , \ > >] 5 / \ > ) τόδε ἐπὶ τῶν οὐδετέρων λεγόμενον λαμβάνεται χαὶ ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ ἐπ 

5 σχέλον I 7 tod seripsi: τὸ al 10 post τὴν expunxit χοιλότητα I 14 δὲ 

delevi 16 (6) σιμότητα conicio V7 Ole 4.3) Oia ad 18 post δὶς add. χαὶ a 

19 συνημμένως a: συνηρηνένως I cf. p. 183,7. ὃ 24 συμπαραλαμβάνομεν a: συμπέρασμα 

λαμβάνομεν 1 27 εἰ om. a 29 ὑποστιχτέον a: ὑποτίχτει I 30 συμπεριλαμ.- 

βάνομεν al cf. vs. 24 Ol til: tidé (sic) a 39 πρότερον) ὁ. 14 p. 17326 sq. 
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Ἁ 

δ. ἰακινῖον; χαὶ λαμβανόμενον παρὰ τοῦ σοφιστοῦ τὸ τόδε ὡς σημαῖνον 

εὐϑείαν, εἶτα προσφέροντος τοῦ σοφιστοῦ παρὰ τὸ τόδε αἰτιατιχὴν σημαῖνον 

συμβαίνει ἀπάγεσϑαι τὸν ἀποχρινόμενον εἰς σολοιχισμών. ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ 

τῶν συλλογισμῶν dd φησί, φανερὸν πῶς λυτέον, οἷον ὡς ἐπὶ 
~s ~ [ΑἹ / , Q~ \ » ~ > ~ 

5 THUGE TOD Somes ap ὃ λέγεις ἀληϑῶς, χαὶ ἔστι τοῦτο; ἐνταῦϑα 
\ ΄ Ὁ ofa 8 AG ges pp iy"! _ ~ \ ae \ ~ 4 ms 

υὲν ὡς ἐπ᾽ εὐϑείας ἐρωτηϑὲν τὸ τοῦτο χαὶ οὕτως παρὰ τοῦ ἀποχρινομένου 

συγχωρηϑὲν συμπεραίνει ἐπὶ αἰτιατιχῆς. λέγων φὴς δ᾽ εἶναί τι λίϑον" | t i ‘ rT ‘i 
Vv μι , J Vv ~ 

ἔστιν ἄρα τι Atdov. ἣ τὸ λέγειν λίϑον οὐχ ἔστι λέγειν εὐϑεῖαν i 
» σ ω > > ΄ σ » ὁ ΨΚ ὁ eS Υ > 4  Ω 

ὅπερ εἶπεν αὐτὸς 6, GAN αἰτιατιχήν, ὅπερ ἐδήλωσεν αὐτὸς διὰ τοῦ ὅν. 

; , > le 

10 p. 182213 Εἰ οὖν porta tts, ap’ ὃν ἀληϑῶς λέγεις. 

Ὅ ΄ + Ψ , tee ee Sh ee eal , y ~ 

ὥσπερ, φησίν, ef Epotto τις, ap Ov ἀληϑῶς λέγεις, ἔστι τοῦ- 
\ ~ >. a4 La , EK te : i? \ ) ΡΈΕΙ Ae ae 

TOV, TOY τοιοῦτον οὐχ ἂν τις φαίη ξελληνίζειν ἀλλὰ σολοιχίζειν, ὥσπερ 

Ms - 

\ are & Sta ΄ ΕΣ Ὑ > » 7 a) > τ 
χαι TOU ap ἫΝ λέγεις ειναι. SEGTUY OUTOS; ξύλον Ὁ. Εἰτα ταυτὴν 

tu 4 a δ΄’ , ) 4 \ > ) 5 “ΒΞ \ Ἁ 

οὗτος" ἔστιν ἄρα ζύλον ταύτην᾽, οὕτως χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων γίνεται: τὸ γὰρ 
= τε - - ς » \ 2 ) mi, - - τὸ - ῬῊΞ ΄ - Ω 4 ΄ ΕΣ Ξ ; 15 τοῦτο συγχωρηϑὲν χαὶ ἐπ᾽ εὐϑείας λεγόμενον ἐχεῖνος λαμβάνει ὡς ἐπὶ 

\ “g αἰτιατικῆς. διὸ χαὶ ἐπὶ τούτων μόνων γίνονται οἱ σολοιχισμοί, ἐπὶ τῶν 

ἀρσενικῶν χαὶ ϑηλυχῶν, ὡς τὸ ᾿ αὕτη τόδε ἐστίν, οἷον ἢ οὐσία Conv’. 
΄ Ὁ» >i \ 7 γεν \ > \ ae Ὁ > Ws + 

apwole: OF ual xat εὐϑεῖαν χαὶ αἰτιατιχὴν φερόμενον. GAA ἰδωμεν αὖϑις 

τὸ ap ἣν λέγεις, ἔστιν οὗτος: ὥσπερ, φησίν, ὃ λέγων ἄρ᾽ ἣν λέ a A Bee ΘΕ ΘΝ ure, Meier ἢ ΡΥ ee 
I y {τ 5 5 Ἃ ἄγ Ὁ: ΜΙ oc > 42} “ὁ pe FAS ae 

20 γεῖς εἶναι, ἐστιν οὗτος; οὐχ ἄν ἑλληνίζοι, οὕτως οὐδ᾽ ὃ λέγων aD ὃν 
7 ~ ‘ - 5 ey , 

ἀληϑῶς λέγεις, ἔστι τοῦτον; τὸ δὲ ξύλον δ᾽ εἶπεν οὗτος ἐπήγαγεν, 
ΑΝ ὦ , \ 

ὡς et ἔλεγεν “et ἑλληνίζειν τις τοὺς οὕτω λέγοντας Pipe, speek ETAL TO 

wv 
i} ze = oy ou 2 νὰ Ἃ ὅετέρως λέγεσθαι. εἰ YAP ἣν cy αὐτὸ xat ϑηλυχῶς xal ἀρρενιχῶς χαὶ ὁ 

΄ vy > > \ > > ps » es > 
λέγεις, ἔστιν οὗτος, εἶπε OE οὗτος αὐτὴν ξύλον, ἔσται αὕτη ξύλον οὗτος 

2 τ ~ lad ‘ ~ ‘7 ~ ~ 

χαὶ ee Ce BR Eigse NR οὗτος. ἐπὶ ἣν οὖν τῶν ἀρσενιχῶν bo or 

\ ea πάυπολυ διέστηχε τὸ ὃ τοῦ αὕτη 7 οὗτος, ὁμοίως δὲ χαὶ 

ty τὸ τοῦτο, ἐπὶ δὲ τῶν οὐδετέρων, ἃ εἶπεν αὐτὸς 7 ὅσα μήτε vay υήτε 
\ ὶ ἄρρεν σημαίνει, τὸ ὃ χαὶ τὸ τοῦτο οὐδὲν διαφέρει. διὸ χαὶ οὐ γίνονται 

σολοιχισυηί: ἐνταῦϑα γὰρ διὰ τοῦ τόδε aap χαὶ εὐϑεῖαν xat 

λέγ 
τα Vv ~ 7 nN \ / wv ie oS 

εἶναι, ἔστι τοῦτο; ξύλον δὲ λέγεις εἶναι todTO’ ἔστιν ἄρα ξύλον' 

t RL 
ts (ἢ o> 80 αἰτιατιχὴν οὐ συμβήσεται σολοιχισμός. οἷον εἰ ἔροιτό τις ap’ 

τ ~¢ \ > eh ~ +> , Ὑ \ ~ ~ Ὁ γ΄ ~ 
ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ tod ξύλου οὐδετέρου ὄντος χαὶ τοῦ τοῦτο ἁρμόζοντος τῷ 

\ ΄ vs CTL Wee 2 ΝΜ, δ᾽ , σ ᾿ > ~ ~ 

ξύλῳ χαὶ ἐπὶ edetac χαὶ ἐπὶ αἰτιατιχῇς λεγομένῳ, ὥσπερ χαὶ αὐτοῦ τοῦ 

1.2 σημαντικὸν εὐϑείας a 4 οἷον ante 5 dp” collocat A 5 post τοῦδε add. 
λέγει a τοῦτο ἐστὶ, omisso χαὶ, A 7 αἰτιατιχῆς ἃ: altiatix7 | 

τί I: tov a 9 αἰτιατιχὴ a 11. 12 τοῦτον, τὸν aA: τοιοῦτον to I 

12 post τοιοῦτον add. δὲ a 13 etme A Arist.: εἶπας al cf. vs. 24 14 λέγε- 

ται A 15 χαὶ al: we A 16 μόνον a 17 ὡς τὸ Al: ὥστε a ἡ om. A 

21 δὲ om. A δ᾽ A Arist.: om. al 23 ἀρσενιχῶς a ἣν seripsi: ὃν al: om. A 

24 αὐτὴν A: αὐτὸν I: αὐτὸ a 25 οὗτος alt. A: οὕτως al 26 ἢ prius al; zat A 

27 ἃ seripsi: ὃ aAl 29 σημαίνονται a 3d λεγομένων A 
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τόδε, OD γίνονται σολοιχισμοί, ἐπὶ δὲ τοῦ apa οὗτός ἐστιν αὕτη; τί 
é, οὐχ οὗτος Κορίσχος; χαὶ συμπεραινομένου ἔστιν ἄρα οὗτος 

αὕτη, οὐ συλλελογίσϑαι φησὶ σολοιχισμόν, χαϑὸ μὴ τὴν αἰτιατιχὴν 

δοτιχὴν 7 εὐϑεῖαν συνελογίσατο: sine γὰρ ᾿ αὕτη οὗτος, οὗτος Κορίσχος, 

5 αὕτη ἄρα Κορίσχος᾽. ὁρᾷς πῶς οὐ σολοιχίζει ἐν πτώσεσιν: ἔστι ὃξ τοῦτο 
Γ σολοιχισμός. φησὶ γὰρ 6 φιλόσοφος ἐν τῷ [Περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως 

ὡς ὃ μὴ τὰ πράγματα οἰχείοις ὀνόμασιν ὀνομάζων σολοιχίζει: τὸν γὰρ 

μέλλοντα εἰπεῖν Λεωσϑένην, εἶτα Λεωδάμαντα εἰπόντα σόλοιχον ὠνόμασεν 
¢ v b) \ v » WE 

ὡς ἄλλο ἀντὶ ἄλλου εἰπόντα. 

10 p. 1891921 Οὐδ᾽ εἰ τὸ Κορίσχος σημαΐνει ὅπερ αὕτη. 

ἰπὼν ὅτι ὥσπερ ὃ λέγων “ἄρ᾽ ἣν λέγεις εἶναι, ἔστιν οὗτος; οὐχ 

ἂν ἑλληνίζοι, οὕτως οὐδ᾽ 6 λέγων “ap” ὃν ἀληϑῶς λέγεις, ἔστι todtov;” 
(ct γάρ τις ἑλληνίζειν αὐτοὺς λέγει, συμβήσεται τὸ αὐτὸ χαὶ ϑηλυχῶς χαὶ 

ἀρρενιχῶς χαὶ οὐδετέρως λέγεσϑαι), ἐπάγει τὸ οὐδ᾽ εἰ τὸ Κορίσχος ση- 
18 μαίνει ὅπερ αὕτη. Ex περιουσίας δέ ἐστι τὸ ἐπιχείρημα. τὸ δὲ διὰ 

τούτου λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστι’ χἂν δοίημεν τὸν ΚΚορίσχον χαὶ ϑηλυχῶς 
΄ 

λέγεσϑαι, οἷον χαὶ οὗτος χαὶ αὕτη, μὴ δοίη δὲ τοῦτο ὃ ἀποχρινόμενος, οὐ 

συλλελόγισται | τὸν σολοιχισμόν, ἀλλὰ δεῖ ἐρωτῆσαι τὸν ἀποχρινόμενον. f. 59r 

χαὶ εἰ δίδωσι μὲν οὐ λέγεται δέ, γίνεται μὲν σολοιχισμός, GAN οὐχ ἁπλῶς 

20 ἀλλὰ πρὸς τὸν ἀποχρινόμενον: εἰ δὲ μήτε λέγεται μήτε δίδωσι, OVD 

ἁπλῶς γίνεται οὔτε πρὸς τὸν ἀποχρινόμενον. ἐν δὲ τῷ δμοίως οὖν δεῖ 

χἀχεῖ λείποι ἂν τὸ ᾿προσερωτηϑῆναι εἰ δίδωσι᾽ τὸν λίϑον σημαίνειν 
οὗτος. ἀνόμοιον δὲ πτῶσιν λέγει τὴν εὐϑεῖαν πρὸς τὴν αἰτιατικήν, ὡς 

δῆλον πεποίηχε διὰ τοῦ ἐπαχϑέντος. σαφῶς δὲ τὰ ἑξῆς ἀπαγγέλλει. 

τῷ ζσι 

2 ) > \ - ~ 2) \ ~ ¢ ΄ 
p. 182287 ᾿Αλλ ἐν μὲν tH πρώτῳ “τοῦτον, Ev GE TH VOTEPH 

οὗτος, 

Ἐν τῇ πρώτῃ, φησίν, ἐρωτήσει τῇ apa ἐπίστασαι τοῦτο; τ 
τ» ~ ς " ~ ~ / 3 \ ~ i) 4 c ea 

τοῦτο ὡς ἴσον τῷ τοῦτον δέδοται, “ἐν OF TH δευτέρα ὡς ταῦτον TH 
-- 

\ ~ ΟΥ̓ κα >\ ~ 7 5 , 

οὗτος: ἀνόμοιος δὲ πτῶσις τὸ οὗτος χαὶ τὸ τοῦτον ὥστε οὐ συλλελύ- . 

801 ἰλλὰ χαὶ ἐν τῷ ab: σοφίσματι τῷ ap οὗ ἐπιστήμην ἔχεις 80 γισται. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ ἑξῆς σοφίσματι τῷ ap ἐπιστήμην ἔχεις, 
, ~ ~ ~ ~ sx 5A 7 

ἐπίστασαι τοῦτο; τὸ τοῦτο ὡς ἴσον τῷ τοῦτον δέδοται. ἐδόϑη O, 

2 οὗτος dpa A 3 συλλελογίσϑαι] ἰσϑαι in ras., ut videtur, A! 6 ἐν τῷ 

Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως] p. 4920 ὃ 8 λεωδάμαντα A: λεοδάμαντα al 

11 ova 18 λέγοι A 14 ἀρσενιχῶς ἃ 16 τοῦτο ἃ 

19 et 20 δίδωσι Al: δίδοται a 21 δοχεῖ A(C) 22 λίποι ἃ εἰ al: 

ὡς A σημαίνει, quod correxit Waitz Org. Il p. X, a 24 post δὲ add. 

zat A 28 ὡς prius om. A τοῦτον A: τοῦτο al 29 τοῦτον -- οὗτος A 

30 ἀλλ᾽ ἐν a τὸ (ante dp’) A 
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os > 4 v 5 / € » tA 5 Ἁ ~ Ἁ a. 

οὗ ἐπιστήμην ἔχεις, ETtotacvat οὐ τούτου ἀλλὰ τοῦτο’ TO OE 
> 

τοῦτο ὡς ἴσον τῷ τοῦτον δέδοται, ὥστε ἐπίστασαι τὸν Atiov. 

p- 189200 Δεῖ δὲ χαὶ κατανοεῖν ὅτι πάντων τῶν λόγων. 

Δεῖ, φησί, σχοπεῖν χαὶ ἐξαχριβοῦν ὡς οἱ μὲν τῶν παραλογισμῶν 

ῥάους εἰσὶν εἰς τὸ γνωσϑῆναι τὰ δι’ ὧν ἐλέγχονται σοφιστιχῶς προαγό- 
Ns 

μενοι, τοὺς δὲ οὐ ῥάδιον ἐπιγνῶναι, παρὰ τί παραλογίζεται ὃ ἀχούων, 

χαίτοι πολλάχις τοὺς αὐτοὺς ὄντας τοῖς εὐχόλως ἐπιγινωσχομένοις. τὸ γὰρ 

πολλάχις of αὐτοὶ ἐκείνοις ὄντες τοιοῦτόν ἐστιν: of αὐτοὶ ἀλλήλοις 
εἰσὶ πάντες οἱ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὥσπερ χαὶ οἱ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν 

πᾶσι τοῖς παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν χαὶ of παρὰ τὸ συμβεβηχὸς πᾶσι τοῖς 

παρὰ τὸ συμβεβηκός. ὃ δὲ λέγει ἐστίν, ὅτι τινὲς μὲν ὄντες παρὰ τὴν 
δυωνυμίαν ἔλεγχοι χαὶ φαίνονται ὅτι παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν εἰσί, τινὲς δὲ 

εἰσὶ μὲν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, οὐ φαίνονται δὲ ὄντες παρὰ τὴν διωνυμίαν" 

οὕτως χαὶ οἱ παρὰ τὸ συμβεβηχός. ὅμως, φησί, τοὺς παρὰ τὸ συμβεβηχὸς 
~ 

πᾶντας τοὺς αὐτοὺς Set χαλεῖν, τουτέστι παρὰ τὸ συμβεβηχὸς Get λέγειν 
ὮΝ 

0) 

σ a / 5 = 
El 

> ἋἋ , v , 

εἶναι, χἄν μὴ φαίνωνται ὄντες παρὰ τὸ συμβεβηχός. ὅτι δέ εἰσι παρα- 
νι 

λογισμοὶ παρ᾽ ἄλλο μέν, φαινόμενοι δὲ εἶναι παρ᾽ ἄλλο, εἴρηται πρὸ 
9 

“ / c [4 Ἁ Ν Ἃ A ~ 7 ar ls XN 

ὀλίγου, ὁπηνίκα μὴ ἀπεδέχετο τοὺς μὴ χαλῶς λύοντας μηδὲ λέγοντας τὸ 

αἴτιον παρ᾽ ὃ γέγονεν ὁ παραλογισμός. μεταφερόμενον Gs λέγοι ἂν τὸ 
\ 7, ς “ τ ~ 

ἐπαγόμενον, ὥσπερ καὶ τὸ GD ᾧ εἶδες σὺ τοῦτον τυπτόμενον, τούτῳ 
7 id UA ἣν 2) δ' “Ὁ ~ Ἁ 

ἐτύπτετο οὗτος: χαὶ ᾿ᾧ ἐτύπτετο, τούτῳ σὺ εἶδες᾽ - τοῦτο γὰρ χατὰ μὲν 
\ \ > \ δὴ L4 ae! 1/7 > x RS \ > αλ \ τὰ Howtyvsva doxet παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν εἶναι, χατὰ O& τὸ ἐπαχϑὲν παρὰ 

τὴν σύνϑεσιν. 

p. 1890υ18 Ὥσπερ οὖν ἐν τῷ παρὰ τὴν δμωνυμίαν. 

Ἥ 2 50 ~~ -~ wee Rd \ \ ~ ~ ΄ ἀπόδοσις τοῦ μερισμοῦ τοῦ τὰ μὲν τοῖς τυχοῦσίν 
᾿ς 5 \ 3 ? 14 > ~ \ \ \ \ > 

χατωτέρω ἐστὶν ἐν οἷς λέγει, ἐν τῷ τὰ δὲ χαὶ τοὺς ἐμπει 

διαλανθάνει. τῶν δὲ παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων ἕξ ὄντων, δμωνυμίας. 
ἀμφιβολίας, συνθέσεως, διαιρέσεως, προσῳδίας, σχήματος λέξεως, τὸ παρὸν 

2 ΄ 

σόφισμα τὸ ἀνὴρ ἐφέρετο χατὰ χλίμαχος δίφρον παρὰ τὸ σχῆμα τῆς 

τὸν ἄνδρα δίφρον ὑπάρχοντα φέρεσϑαι χατὰ χλίμαχος, τὸ ἀρρενιχῶς λεγό- 
> usvoy οὐδετέρως ἑρμηνεύων: οὐ γάρ ἐστιν ἣ ὀρϑὴ πτῶσις τὸ δίφρον 

1 ἐπίστασαι A (ui) τούτου A Arist.: τοῦτο al 2 ἐπίσταται A 4 ὅτι A post 

παραλογισμῶν add. ῥαδίως λύονται xat A 5. 6 προσαγόμενοι A 9 παρὰ prius om. I 

16 φαίνονται a 17. 18 πρὸ ὀλίγου] c. 24 p. 17918 sq. 20 τὸ] ὁ corr. non liquet 

unde 1] ὦ cl- in ras. A! 21 τούτῳ, quod coniecit Waitz Org. II p. X, A: τοῦτο 

al 24 τοῖς Arist. 26 χατωτέρω I: χατώτερον a 30 οὐδετέρως Al: οὐδέτερον a 

ov 
yap alt. om. A 31 ὑπάρχοντα Ὁ: ὑπάρχοντας a: ὑπάρχειν A: ὑπάρχ | ἀρσενιχῶς ἃ 
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"Ὁ ΄, 5 δ. Ψ ,ὕ Ὑ ~ \ \ ~ ΕΗ f λ οὐδετέρως, αλλ ὃ δίφρος. ἔστι γοῦν παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως: τὸ 

γὰρ μὴ ταὐτὸ ὡσαύτως ἑρμηνεύει, οἷον τὸ ἄρρεν οὐδέτερον λέγει χαὶ τὸ 
> / » v S\ » \ \ 9 / \ ν» Ἃ \ ι οὐδέτερον ἄρρεν. ἔστι δὲ χαὶ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν. χαὶ εἴη ἂν τὸ σό- 

φισμα τοιοῦτον" τὸ ἅρμα. δίφρον σημαίνει: ἀνὴρ δὲ ἐφέρετο χατὰ χλίμαχος 

5 δίφρον: ὃ ἀνὴρ ἄρα χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο ἅρμα" ὥστε ὃ ἀνὴρ ἅρμα 

ὧν χατὰ τῆς χλίμαχος ἐφέρετο. χαὶ ὅτι οὕτως ἐγένετο ἢ ἀγωγὴ τοῦ 

λόγου, δῆλον ἀπὸ τοῦ χατὰ προσῳδίαν τούτου τοῦ σοφίσματος. τὸ χῇρ 
| \ / = -? Av Z£ SEO Pye he ὅν CE VEN Oe ef > Aw ΄ ψυχὴν σημαίνει" ᾿Αγαμέμνονι δὲ τὸ πολεμεῖν © xP εἴδετο εἶναι γαμέμνονι 
ἄρα τὸ πολεμεῖν ψυχὴ εἴδετο εἶναι. ἔστιν οὖν τῆς τῶν σοφισμάτων 

10 ἀγωγῆς ἢ δμοιότης | τοιαύτη: τὸ χῇρ ψυχὴν σημαίνει: ᾿Αγαμέμνονι f. 59v 
δὲ τὸ πολεμεῖν “᾿χὴρ εἴδετο εἶναι - ̓Αγαμέμνονι ἄρα τὸ πολεμεῖν ψυχὴ et- με if ETO & YOWEU. 0 wey ψυχὴ εἰ 

δετο εἶναι’ τὸ ἅρμα δίφρον σημαίνει: ἀνὴρ δὲ ἐφέρετο χατὰ χλίμαχοης 
ἂν αὶ > pe wv 5 / \ / ied / ‘ 5 \ > / δίφρον" ἀνὴρ ἄρα ἐφέρετο χατὰ χλίμαχος ἅρμα. δύναται τὸ ἀνὴρ ἐφέ- 
ρετο χατὰ χλίμαχος δίφρον χαὶ παρὰ τὴν ἀυφιβολίαν εἶναι: 7% γὰρ 

15 ὅτι ἀνὴρ ἔφερεν ἐπὶ τοῦ ὥμου δίφρον χατὰ χλίμαχος φερόμενος, ἣ ὅτι ὃ 

ἀνὴρ δίφρον ὧν χαὶ ἅρμα χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο. ὅτι μὲν οὖν τὸ ἀνὴ 
> ΄ \ ΄ ΄ \ \ lp > ΄ - Ὑ δ 
ἐφέρετο χατὰ χλίμαχος δίφρον παρὰ τὴν λέξιν ἐστί, δῆλον. ἔστι ὃ 

ἁπλούστερον οὕτω συνάγειν: οὐχὶ O ἀνὴρ χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο; ναί 

οὐχὶ ὃ δίφρος χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο; ναί: ἀνὴρ ἄρα χατὰ χλίμαχος 
20 ἐφέρετο δίφρον: ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔφερε δίφρον, GAN ἐφέρετο ὑπὸ τοῦ δί 20 ἐφέρετο δίφρ ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔφερε δίφρον, ἐφέρετο ὑπὸ τοῦ δίφρου. 

5 \ ἠρωτᾶτο δὲ τὸ σόφισμα ἐπί τινος ἐπὶ δίφρου χατὰ χλίμαχος φερομένου. ἢ 

xav μὴ ἐπὶ δίφρου χατήρχετό τις χατὰ τῆς χλίμαχος, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὃ 
> \ 5 \ QQ? ς΄ ig lea ar e ΄ =) ‘ Ge , v \ ἀνὴρ αὐτὸς ual} αὑτόν, ὕστερον δὲ ὁ δίφρος, οὐδὲν ἧττον χώραν ἔχει τὸ 
σόφισμα. xdv γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τῇ πρώτῃ, εἰ τύχῃ, ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὁ δὲ 

25 δίφρος ἐν τῇ τετάρτῃ χατὰ τῆς χλίμαχος ἐφέρετο, οὐδὲν ἧττον τὸ σόφισμα 
> o ~ > > Fe ΄ δύναται οὕτως ἐρωτᾶσϑαι- ap’ οὐχὶ ὃ ἀνὴρ χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο; ναί’ 
LS ‘ te Nn A wv [4 

τί δέ, οὐχὶ ὃ δίφρος χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο; val’ ἀνὴρ ἄρα χατὰ χλίμα- 

nos ἐφέρετο δίφρον. παρὰ τὴν σύνϑεσιν τὸ σόφισμα" ἔδει γὰρ οὕτως συμ- 
ς be περάνασϑαι: ὃ ἀνὴρ dpa χαὶ ὃ δίφρος χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο: τοῦτο δὲ 

80 ἀληϑές. ὅτι δὲ τὸ παρὰ τὴν σύνϑεσιν ἢ διαίρεσιν παρὰ τὴν λέξιν ἐστί, 
~ o ὯΝ \ BL \ γ led 3 ἈΝ 2 Z£ = = \ 

δῆλον. εὕρηται δὲ χαὶ ἄλλη γραφὴ ἔχουσα οὕτως" ἄνηρ ἐφέρετο xata 

χλίμαχος διάφορον. χαὶ εἴη ἂν τὸ λεγόμενον διὰ ταύτης τοιοῦτον" 

εἰπὼν χαὶ γὰρ οἱ λόγοι σχεδὸν οἱ γελοῖοί εἰσι πάντες παρὰ τὴν 

λέξιν ἐπάγει τούτων ὑπόδειγμα, δυνάμει λέγων" τὸ γὰρ ᾿ ἀνὴρ χατὰ χλίμα- 
> 4 > > ΄ ~ > b] \ et \ > ἤ μι ΟΥ̓ 

35 χος ἐφέρετο οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν ἀλλὰ διάφορον χαὶ ἀμφίβολον’ τοῦτο Ge 
> ΄ ΄ φου > leg 

παρὰ τὴν λέξιν. ὅτι δὲ διάφορόν ἐστι καὶ ἀμφίβολον, δῆλον: ἢἣ γὰρ ὅτι 

1 οὐδετέρως I: οὐδέτερον aA 2 post ἄρρεν add. τὸ δίφρον δηλαδὴ A 3 post 

ἄρρεν add. οἷον to ἅρμα A immo ὁμωνυμίαν cf. vs. 14 et Paraphr. p. 64,20 

8 χὴρ χτλ.] Hom. A 228 10 ἀπαγωγῆς A 12.13 τὸ ἅρμα -- ἅρμα om. A 15 ὅτι 

prius A: τὸ al 6 om. A 18 ἁπλοῦν a 23 ἑαυτόν A 24 τῷ πρώτω 

I pr. τύχοι A 26 post xata add. τῆς A 27 post xata prius add. τῆς A 

29 δὲ A: om. al 30 τὴν prius aA: om. 1 31 εὕρηται A: εὑρήσεται al 33 οἱ 

alt. A Arist.; om. al 34 ὑπόδειγμα a: ὑποδείγματα Al 
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Vv oJ ah | \ / > / Ἃ σ > 

ἀνὴρ χατὰ χλίμαχος ἐφέρετο, ἡ ὅτι αὐτὸς ἔφερ On ἢ τι. χαὶ μήποτε ἅπλου- 

στέρα αὕτη 7 Ἰραφή. 

p. 182017 Καὶ ὅπου στέλλεσϑε; πρὸς τὴν xepatay. 

Ἢ τοῦ ποῖ στέλλεσϑε; πρὸς τὴν χεραίαν ἀγωγὴ σοφίσματος 
΄ ον ” one τὴν Q. \ as a 7 + 491 a ς 

τοιαύτη τις ἄν εἴη" ποῖ στέλλεσϑε; πρὸς τὴν χεραίαν: τὸ ὃξ στέλλεσϑαι 

πέυπεσϑαί ἐστι’ πέμπεσϑε ἄρα πρὸς τὴν oe ie διττὸν τὸ στέλλεσϑαι, 
, ἢ ΟΝ ἡ -Φ ἢ, ὅδ» εἰς \ ΄ ΄ ‘ 

τό τε ἐξ αὑτῶν xat ἀπὸ ἰδίας προ διρεάξος χαὶ ὅλως τὸ πορεύεσί aera, ὡς τὸ 
~ ᾽ ~ + Ph) 

᾿ἐστειλάμην ταύτην τὴν ὀδόν᾽ ἀντὶ τοῦ ᾿ἐπορεύϑην᾽, χαὶ τὸ map’ ἄλλων 7, 
ΕΣ ᾿ € 4 ~ ven [5 

ἄλλου ἀποστέλλεσθαι, ὡς τὸ ᾿ ἔπεμψεν ἡμᾶς 6 βασιλεύς, ἄνδρες “λληνες᾽. 

ἐν τῷ οὖν ποῖ στέλλεσϑε ἐχεῖνοι μὲν τὸ στέλλεσϑα! ὡς τὸ πορεύεσϑαι 
~ Ὑ' ~ a. 

ώχασιν: ὁ δὲ ses ΤῸ: ἐπὶ τοῦ ibe άβῳ ἔλαβε. τοῦτο ὃὲ τὸ σόφισμα 
΄ >? * ‘ ναται χαὶ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν εἶναι. μάλιστα δ᾽ ἄν εἴη παρὰ τὴν 

ἀμῳ φιβολίαν: ἣ γὰρ ὅτι ποῖ πορεύεσϑε; 7% ὅτι ποῖ παρὰ ἄλλου πέμπεσῦϑε; 
~ ~ - Ἃ ͵ 

υἥποτε δὲ χαὶ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως ἄν εἴη, τὸ στέλλεσϑε ἀντὶ 
~ ~ , ~ 

τοῦ ᾿πέμπετε᾽ τῶν σοφιστῶν λαμβανόντων, τὸ παϑητιχὸν ἀντὶ τοῦ ἐνεργη- 
~ \ \ Vv \ s ~ \ \ 4 Γ \ 

τιχοῦ. χαὶ τὸ ἔμπροσϑεν δὲ δηλοῖ μὲν χαὶ τὸ πρότερον χρονιχὸν 
~ Vv ~ , , . 

émiooynua, δηλοῖ ὃὲ χαὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ζῴου μέρος. ἀλλὰ χαὶ τὸ 
λ ud Bh * λ we ΄-΄ φρο . x - A a) aA = See ~ χαϑαρὸς σημαίνει μὲν χαὶ τὸ ὑγιεινός: χαϑαρὸς yap βορρᾶς 6 byte 

, wv = | ΄ ‘ 

λέγεται: σημαίνει δὲ χαὶ τὸ ἀμόλυντον ual ἄχραντον: ὥστε εἰ ὁ μὲν ἐπὶ 

< of 2 a 

> ~ [ἡ ~ , 5 \ ~ 5 ’ ~~ > 4 

τοῦ ὑγιεινοῦ δοίη, ὃ OF ἐπὶ TOD ἀχράντου συμπερανεῖται, οὐ συλλελόγιστα'. 

τὸ δὲ dp ΕΠ ὔαρχος; οὐ δῆτα, GAN ᾿Απολλωνίδης παρὰ τὴν σύνϑεσιν 
οὕτως" apd γε Kdapyos; οὐ δῆτα GAN ᾿Απολλωνίδης; ναί: Edapyos ἄρα, 
ἀλλ᾽ οὐ δῆτα ᾿Απολλωνίδης: παρὰ τὴν σύνϑεσιν γὰρ τοῦ ἀλλὰ συνδέσμου 

τὸ σόφισμά ἐστιν. ἣ καὶ οὕτως: ap’ Edapyos; οὐ δῆτα" ἀλλ᾽ ᾿Απολλωνίδης: 
ναί. ὃ Εἰὐὔαρχος ἄρα ᾿Απολλωνίδης ἐστί. τὸ ὃὲ παρὸν σός ἠρωτᾶτ ρχος ἄρ ἧς ἐστί. τὸ ὃξ παρὸν σόφισμα ἠρωτᾶτο 

τε | Εὔαρχος χαὶ 6 ἀδελ- f. 60r o πρὸς τὸν ἀδελφὸν tod ὐάρχου" ane δὲ 6 

φὸς αὐτοῦ υἱοὶ tod ᾿Απολλωνίδου: ἣν δὲ ὃ Εὔαρχος χαὶ πατήρ. ἠρώτων 

οὖν τὸν ἀδελφὸν ὐάρχου οὕτως: apa γε Εὔαρχος σός ἐστι; ναί: τί δέ. 
ν ἢ A ς » ΄ > 7 \ » 4 mm ὁ ὦ ΄ 5 

οὐχὶ ὃ Edapyos πατήρ ἐστι; ναί’ σὸς ἄρα ὃ Εὔαρχος πατήρ ἐστιν: ἀλλὰ 
μὴν χαὶ οὐ πατήρ᾽ ἀδελφὸς γὰρ σοῦ ἐστιν. ἣ μὲν οὖν ἀγωγὴ τοῦ σο- 

φισιίστος τοιαύτη. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης διά τινα βραχυλογίαν καὶ τὸ φϑάσαι 

τὰ ἀπὸ τοῦ συμβε Alsen σοφίσματα, ὧν χαὶ τοῦτό Bott, xal ἄλλων 

42 

9.) 
0) 

ὀνομάτων ἐχϑέσϑαι τὴν μίαν πρότασιν Dele χαὶ ταύτην ἐλλιπῇ τἄλλα 

παρῆχεν. ἦν γὰρ ἄν πλῆρες, εἰ οὕτως εἶχεν: apa ye Εὔαρχος σός ἐστι: 

τέϑειχε δὲ αὐτὸς ἐλλιπῇ διὰ τὸ δύνασϑαι τὸ ‘dod ye Edapyos; ποτὲ μὲν 

ε 
ante ἀνὴρ add. 6 A — 1. 2. ἁπλούστερον a ὃ et 4 στέλλεσϑαι I 
χερέαν ἃ 7 αὐτῶν al 11 post σόφισμα add. ὡς εἴρηται , 15 πῇ utro- \ 

bique A 15 πέμπετε in ras., ut videtur, A! τοῦ alt. om. A 20 συλλελό- 
γισϑαι (sic) ἃ 22 οὕτως b: οὗτος al 24 δῆτα ἃ: δεῖται I 28 Εῤάρχου seripsi: 
εὔαρχον al 31 tal: τὴν ἃ 35 ante εὔαρχος add. 6 ἃ 

. 
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συμπλέχεσϑαι τῷ 7 σοφίσματί ἐστι, ποτὲ δὲ τῷ “πατήρ got’. τὸ δὲ οὐ 
δῆτα, ἀλλ᾽ ἊΣ agavibae ἢ λύσις ἐστὶ τοῦ σοφίσματος, δυνάμει λέγων 

“οὐχ ἔστι μοι ὃ Evapyos πατὴρ ἀλλὰ 6 Pecado vane: δύναται τὸ 

ὔαρχος χαὶ ὡς παράδειγμα τῶν ὁμωνύμων νοεῖσϑαι: τὸ γὰρ Pg oe 
5 διττόν: ἣ ὃ εὖ τὴν ἀρχὴν διέπων ἣ ὁ χαλὴν ἀρχὴν ἔχων. χαὶ tows dv 

fled! Ok ὃ λόγος ἐπὶ tod ᾿Απολλωνίδου χαλὴν μὲν ἔχοντος ἀρχὴν od χαλῶς 

δὲ gS χυβερνῶντος. ἴσως ἄν χαὶ οὕτως ἠρωτᾶτο: ap’ Kvapyos ὅδε: 
ναί- τί δέ, ὅδε 6 τοῦ []λάτωνος, εἰ τύχῃ, διάλογός. ἐστιν: ὅτι δὲ χαὶ 

τὸ ὃν χαὶ τὸ ἕν οἱ μὲν ὁμώνυμα xat πολλαχῶς λέγεσθαί φασιν, οὐχ 

10 ἄδηλον: [Παρμενίδης γὰρ ἕν τὸ ὄν φησι, []λάτων δὲ τὸ ἕν μοναχῶς λέ- 

γεσϑαι, 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης ἀμφότερα πολλαχῶς. τὸν Ζ͵ήνωνος δὲ λόγον 
χαὶ Παρμενίδου λύειν λέγει οὐχ ἄλλον τινὰ GAN ἣ ξαυτόν: οὗτος γὰρ 
χυρίως λέλυχε τοὺς [Παρμενίδου χαὶ Μελίσσου λόγους ἐν τοῖς Φυσιχοῖς, 
τοὺς δὲ Πλάτωνος ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχά. ὥσπερ δέ, φησίν, ἐπί τινων τῶν 

15 προειρημένων λόγων δυσχερῶς ἔστι χατιδεῖν πῶς λύονται (ot μὲν γὰρ ῥᾷον 

ἐπιγινώσχονται. οἱ δὲ χαλεπώτερον), ὁμοίως ἔχει ual ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ 

συμβεβηχὸς ἐλέγχων: τούτων γὰρ οἱ μὲν ῥάους εἰσὶν ὀφϑῆναι, ὅτε παρὰ 

τὸ συμβεβηχός εἰσιν, ot δὲ δυσφώρατοι τυγχάνουσιν, εἰ παρὰ τοῦτο γε- 

γόνασιν. 

90 p. 182032 Ἔστι δὲ δριμὺς λόγος ὅστις ἀπορεῖν ποιεῖ μάλιστα" 
δάκνε: γὰρ οὗτος μάλιστα. 

“ποῖά εἰσι χαὶ τὸ τέταρτον χαὶ ἕχτον ἐπιχείρημα ἐν τῷ πέμπτῳ 

τμήματι τοῦ [Περὶ ἑρμηνείας, δι’ ὧν gt cs os [υᾶλλον] xatacxevalew ὅτι 
μᾶλλον ἀντίχειται τῇ χαταφάσει ἢ ἀπόφασις ἥπερ ἣ ἐναντία χατάφασις" 

25 δριμεῖαν γὰρ ὄντως χαὶ οὐ ῥᾳδίαν ἔχουσι τὴν φαντασίαν τῆς παραγωγῆς. 
ἔτι ὃὲ χαὶ τὰ δεικνύντα ὡς οὐχ ἔστι χρόνος διὰ τὸ μηδὲ τὰ μέρη αὐτοῦ 
> , \ \ \ ΄ \ A 748 \ ᾿ >. L4 

εἶναι, τό τε παρεληλυϑὸς χαὶ TO μέλλον, TO GE ἐνεστὼς μὴ εἶναι χρόνον 

χαὶ ἄλλα τοιαῦτα. 

p. 1820383 ᾿Απορία δέ ἐστι διττή, ἣ μὲν ἐν τοῖς συλλελο- 

80 γισμένοις. 

᾿Απορία, φησίν, ἐστὶν ἐν τοῖς συλλελογισμένοις λόγοις, τί ἀνελόντων 
> ἐλεγχϑήσεται τὸ ψεῦδος, ὡς ἐπὶ τοῦδε: εἰ οὐδεὶς τοῖχος ἀναπνεῖ διὰ τὸ 

1 legas ‘od¢ ἐστι 3 ἀπολλωνίδης) vt superser., 4 corr. non liquet unde I 8 τύχοι ἃ 

11 ἀμφότερον ἃ 12 yap ex A (οὗτος γὰρ 6 ἀριστοτέλης) addidi: om. al 13 ἐν τοῖς 
Φυσιχοῖς] I 2. ὃ 14 ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχά] B 4 p. 100129 sq. οἵ. 1 p. 99646, 12 
Ρ- 10550138 τινων THY SCrIpSi: τινων ἃ: τῶν 1 15 εἰρημένων I pr. 18 εἰσιν 

ex ἐστιν corr. I δυσφῴρατοι scripsi cf. p. 192,10 et Top. 243,15 n.: δισφορώτατοι (sic) al 
22.23 ἐν τῷ πέμπτῳ τμήματι tod [Περὶ ἑρμ.} ὁ. 14 p. 23427 sq. 23 μᾶλλον delevi 

26 ἔτι ex ἔστι, ut videtur, corr. 1 τὰ δεικνύντα χτλ.] cf. Phys. LV 10 27 ἐνεστὸς a 
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~ ~ / Ἃ rg ~ v ~ 

ur ζῷον εἶναι. εἰ ζῷα ἦσαν, ἀνέπνεον ἄν οἱ τοῖχοι, ὥστε et τι ζῷον, 
5 ~ 5 \ Ἁ es = ye ae σ ἢ Ψ Ε: ζ΄ ~ Ὑ = tk 

ἀναπνεῖ: ἀλλὰ why μύρμηχες, μέλιτται, ὅλα τὰ ἔντομα ζῷα ὄντα οὐχ 
» ΄ ~ / 4 7 nd 9 5 ~ Vv 

ἀναπνεῖ: οὐχ ἄρα ὃ τοῖχος, διότι οὐκ ἔστι ζῷον, οὐχ ἀναπνεῖ’ ὥστε ἔσται 
~ ww κ᾿ ~ 7 ns ‘ - - 

ὃ τοῖχος ζῷον, χἄἂν μὴ eee αἴτιον ὃὲ πρησεχὲς τοῦ pH ἀναπνεῖν 

ὃν τοῖχον οὐ τὸ μὴ ζῷον εἶναι (πόρρω γὰρ τοῦτο) ἀλλὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸν τοιχὴν Οὐ τὸ μή "η τόρρ IUTO MAA τὸ WT SYE 
‘ or 

a ‘ ~ ’ κ ~ 

πνεύμονα. τὰ δὲ λεγόμενα χοινῶς καὶ περὶ τῶν διαλεγομένων χαὶ τῶν 
al ef 4 Pe ae a Wa > 4 

σοφιζομένων λέγεται. ἐπεὶ δὲ of διαλεγόμενοι ἐξ ἐνδόξων συλλογίζονται 
΄ \ \ / / > 4 ἊΝ \ ; Se, BEY 

(τούτων γὰρ τοὺς λόγους εἶπε συλλθλογιίαμεμουξλ, οὐ πάντως GE τὰ ἐνδοξα 
Ἃ > ~ Y ap ἢ = > \ 

xat χυρίως ἀληϑῇ ἐστιν, ἂν ἀμφότερα μὲν τὰ ληφϑέντα ἔνδοξα 7, δριμὺς 

10 οὗτος ὃ λόγος ἐστίν. ἀπορίαν γὰρ ἐμποιεῖ, ποίαν τῶν προτάσεων ἀνελόντες 
~ 4 \ > ’ ~ f \ \ \ > ΄ > \ ΄ (τὸ ὅ τι γὰρ ἀντὶ τοῦ τί) καὶ τὸ συναχῦὕὲν yk ees οὐ γὰρ ἣ τῆς 

τυχούσης τῶν προτάσεων ἀναίρεσις συναναιρεῖ χαὶ τὸ συναχϑέν, χαϑάπερ 
\ 

~ 

πολλάχις εἴρηται πρότερον, ἀλλ᾽ ἐχείνης παρ ἣν γέγονεν ἣ παραγωγή. χαὶ 

ἔστι πρώτη μὲν ἀπορία αὕτη ἐν τοῖς διαλεχτιχοῖς λόγοις. ἐν δὲ τοῖς | 

15 ἐριστικοῖς πρώτη ἐστί, πῶς εἴπῃ τις τὸ προταϑέν, τουτέστι πῶς f. θύν 
᾿“ἀποχριϑείς τις οὐχ ἐλεγχϑήσεται. εἰ γὰρ ἔροιτό τις ‘doa τις μὴ ἔχε ἀποχριϑείς τις οὐχ ἐλεγχϑήσεται. εἰ γὰρ Eporto τις ς μὴ ἔχει 

πρότερον ἔχων, apa ἀποβέβληχε τοσαῦτα;᾽, ἀπορία πῶς av τις ἀποχριϑεὶς 

ἐνταῦϑα μὴ ἐλεγχϑῇ: εἰ μὲν γὰρ φήσει, sage ie see εἰ δ᾽ εἴποι 

ἱτοσαῦτα μὲν οὐ δῆτα, τούτων δὲ τὶ ἣ TWA’, οὐχ ἂν wai 7, χαὶ 
20 οὕτως νοήσεις τὸ πῶς τις εἴπῃ τὸ προταϑέν, πότερον παρὰ τὴν ἀμφι- 

, 5 \ ” \ \ (aye ay x ᾿ς ἈΡΕ - PS ΑΙ τ: ign os ” βολίαν ἐστὶν 7 παρὰ to συμβεβηχὸς 7 παρά τινα τῶν εἰρημένων τρόπων 

τινὰ γὰρ τῶν σοφισμάτων φαίνονται χαὶ παρὰ τοῦτον χαὶ παρ᾽ ἐχεῖνον, 

ὥσπερ εἴρηται χαὶ πρότερον. 

p. 182037 Ἔστι δὲ συλλογιστιχὸς μὲν λόγος δριμύτατος. 

25 Ὅτι μάλιστα ἔνδοξον τὸ τὴν δικαιοσύνην ἀγαϑὸν εἶναι, φαῦλον δὲ τὴν 
χαχίαν, χαὶ ἔτι τὸ χρείττονα εἶναι τὴν διχαιοσύνην τῆς ἀδιχίας: ἂν οὖν 

΄ σ , a Js - la ~ 3 ~ e ~ \ 

τις ἐξ ὅτι μάλιστα ἐνδόξων δυνήσηται τοῦτο ἀναιρῆσαι, ὡς lds χαὶ 

ΚΚαλλιχλῆς ἐπειρῶντο ποιεῖν, χαὶ συνάξῃ ὅτι τὸ ἀδιχεῖν χρεῖττόν ἐστ - ὅν Ό ce 

\ διχαιοπραγεῖν, οὗτος ὃ λόγος εἷς ὥν, ὃ συναγαγὼν τὸ ἀδιχεῖν βέλτιον 

80 εἶναι τοῦ διχαιοπραγεῖν, ἅπαντας ὁμοίως ἕξει τοὺς συλλογισμούς 
τουτέστι πάντας τοὺς ἀναιροῦντας τὰ ἔνδοξα ἐπίσης αὐτῷ πιϑανοὺς ποιήσει. 
πιϑανὸς γὰρ ἔσται χαὶ ὃ τὸν ἄδιχον τοῦ διχαίου xpetttova συλλογιζόμενος 
ἐχ τῶν ὁμοίων προτάσεων χαὶ τὸ ἄδιχον τοῦ διχαίου: ἀεὶ γὰρ ἐχ τῶν 

ὁμοίως ἐνδόξων προτάσεων ταῖς συναγούσαις τὸ ἀδιχεῖν χρεῖττον τοῦ dt 

35 χαιοπραγεῖν ὅμοιον ἔνδοξον ἀναιρεϑήσεται: ὡς γὰρ ἔνδοξον ὅτι ἢ διχαιοσύνη 

2 μὴν Al: om. ἃ post μέλ. add. xat a 3 ἔσται Al: ἐστὶν a 4 6 A: om. al 

6 post καὶ alt. add. περὶ A 11 τὸ prius om. A 13 modAduts] p. 154, 37 
162,23 cf. c. 24 p. 1796 18. 23 15 προταχϑέν a 16 ἔροιτο a: ἤρετο ΑἹ 

19 τοσαῦτα ἃ: ταῦτα ΑΙ post χαὶ add. τὸ I 20 εἴπη A: εἴποι al προταϑέν 

A: προταχϑέν ἃ: πρόσϑεν | 23 πρότερον] ec. 24 p. 17938 sq. 27 δυνήσεται A 
27. 28 [l@Aos καὶ Kadd.}] Gorg. ο. 24 sqq., ¢. 38 sqq. dl αὐτῷ] ὦ corr., ut videtur, | 
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5 Q ’ ‘ed \ σ \ A / \ XN / ied 3 , ΄ς \ 

ἀγαϑόν, οὕτω xat ὅτι τὸ διχαίως χαὶ τὸ δίχαιον, ἅπερ ἀναιρεϑήσεται διὰ 
- ΄ Due el eee τῶν ὁμοίως ἐνδόξων, ὡς εἴρηται πρότερον. τ υξετατιϑεμένης τῆς 

5 

ὸ δὲ 

ἀδόξου εἰς ἔνδοξον χαὶ ἐξ 
> ΄ ΥὙ >) \ ς ΄ 2 ἀντιφάσεως ἴσον ἐστὶ τῷ μετατιϑεμένης ἐξ 

\ πὶ τῶν προχειμένων: ἔνδοξον sb ὃν τὸ THY Ot- 

~ 
᾿ς 

5 
i> 
[- ἐνδόξου εἰς ἄδοξον᾽, ὡς 

5 χαιοσύνην sd sta εἶναι μετετέϑη εἰς τὴν ἀντίφασιν thy ὅτι οὐχ ἀγαϑόν" 

δμοίως χαὶ τὸ ὅτι ἢ διχαιοσύνη χαχὸν εἰς τὸ ὅτι οὐ χαχόν. 

p. 18823 Μάλιστα μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος δριμύς. 

"Exsivoy μάλιστά φησιν εἶναι δριμὸὺν λόγον τὸν δυοίως τῷ συμπεράσματι 
\ ΄ 

νδόξῳ ὄντι ἐπὶ τ ς Liisa Sxovun ἐνδόξους χαὶ Ouolas τῷ συμπεράσματι" 

10 δυσφώρατος γὰρ οὗτος, παρὰ ποίαν συνῆκται τὸ συμπέρασμα. χαϑάπερ 

ὃ τὴν ψυχὴν χατασχευάζων ἀϑάνατον ἔνδοξος ὧν δι᾿ ὁμοίων ἐνδόξων ὄντων᾽ 

ie ao τὰ ἐναντία γίνεται ἐκ τῶν ἐναντίων (λευχὸν γὰρ éx μέλανος xat ov 

% λευχοῦ μέλαν, χαὶ ψυχρὸν éx ϑερμοῦ xat ϑερμὸν éx ψυχροῦ, xat τὰ Lig 1a) 

aos ὁμοίως), γίνονται de éx τῶν ζώντων ot τεϑνεῶτες, ἀνταποδώσει χαὶ᾽ 

15 ἐνταῦϑα, χαὶ ἔσονται ἐχ τῶν τεϑνεώτων οἱ ζῶντες: ἐναντία γὰρ ζωὴ χαὶ 

ϑάνατος: ἐνταῦϑα γὰρ οὐ πάνυ δῆλόν ἐστι παρ᾽ ὁποίαν συνῆχται τὸ συμ- 

πέρασμα, πότερον παρὰ τὴν λέγουσαν ὅτι τὰ ἐναντία ἐξ ἐναντίων γίνεται, 
ω \ σ ς \ \ ¢ ’ 5 / wae ἢ X > / Ἁ 

7 τὴν ὅτι ἢ ζωὴ χαὶ ὁ Yavatos ἐναντία. δεύτερον δὲ εἶναι λέγει δριμὸν 

τὸν ἐξ ἁπάντων ὁμοίων, τουτέστι τὸν τὰς προτάσεις υὲν ὁμοίας Sowa 

20 ἑαυταῖς ἀνομοίας δὲ τῷ συμπεράσματι ὥστε εἶναι ἐνδοξότερον τὸ συμπέ- 

pupa τῶν προτάσεων. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου ὁμοίως οὐσῶν τῶν 

προτάσεων ἐνδόξων τῷ συμπεράσματι οὐχ ἔστι δῆλον εἰ γέγονε παραγωτγή. 
5 \ AX ~ , > \ ~ / > σ x 4 I) ἃ fF 

ἐπὶ 6& tod δευτέρου, ἐπειδὴ δῆλόν ἐστιν ὅτι τὸ συμπέρασμα ἐνδοξότερον 

τῶν προτάσεών ἐστι, προφανές ἐστιν ὅτι παραγωγὴ γέγονεν: οὐ γὰρ δεῖ 

bo on τὸ συμπέρασμα ἐνδοξότερον εἶναι τῶν προτάσεων ἀλλὰ τὰς προτάσεις TOD 

συυπεράσματος, εἴπερ Ex πιστοτέρων χαὶ γνωριμωτέρων δεῖ τοὺς συλλο- 
, ~ ΄ Ὑ 

γισμοὺς γίνεσϑαι. ὥστε ἐπεὶ ἧττόν εἰσι τοῦ μὲν συμπεράσματος ἔνδοξοι 
ONS ΕἿΣ, σ χ \ , re 2 » A J > 

ἑαυταῖς δὲ ὅμοιαι, Ott μὲν παραγωγὴ γέγονε, δῆλον: map ὁποίαν δέ. οὐ 
[4 [4 5 ~ 3 , 5 τῶν ~ 4 σ ὟΝ > , 

δῆλον ὁμοίων οὐσῶν ἀλλήλαις. ἐπὶ δὲ τοῦ προτέρου ὅλως αδηλον εἰ γέγονε 

80 παραγωγή, Owotod ὄντος τοῦ lia i See ταῖς προτάσεσι. λέγει δὴ 
\ δῆλον εἶναι ἐπὶ τοῦ δευτέρου τὸ δεῖν ἀναιρεῖν τι τῶν προτάσθων; ποίαν f. 01: 

\ δὲ ἄδηλον διὰ τὸ ὁμοίας ἀλλήλαις εἶναι. πλῆρες δὲ τοιούτων συλλογισμῶν, 
- ς , 3 ΠΥ \ , > , 3 / 4 ~ 

τῶν ὁμοίας μὲν ἀλλήλαις τὰς προτάσεις ἐχόντων ἀνομοίας OF τῷ συμπε- 

ράσματι, τὸ βῆτα τῶν Μετὰ τὰ φυσιχὰ ᾿Αριστοτέλους βιβλίων. 

2 πρότερον] cf. Top. II 9 p. 114226 sq. 5 μετέϑη a 6 τὸ alt. AI: τὴν a 9. ὁμοίας 

a cf. vs. 80: ὁμοίως I 10 δυσφώρατος I: δυσφορώτατος A: δισφορώτατος a cf. p. 190, 

18 post οὗτος add. ὁ Adyos A 11 ὁ τὴν ψυχὴν χτλ.] cf. Phaedon. c. 15. 16 
ὄντων scripsi: τῶν aAl 15 éx ψυχροῦ ϑερμὸν A 15 ἐναντία A: ἐναντίον al 

17 étc a: dv I: om. A 18 7 om.a 19 ὁμοίας ex ὁμοίως corr. 1 27 ἐπειδὴ A 
29 τοῦ ΑΙ: om. a προτέρου aA: πρώτου | 30 δὴ A: yao al 92 δὲ prius al: 

7 A ὁμοίας A: ὁμοίως al 33. 84 τῶν --- συμπεράσματι om. A 84 Ba 
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a p.183a7 Τῶν δὲ ἐριστιχῶν δριμύτατος μὲν ὃ πρῶτον εὐϑὺς 
ἄδηλος. 

5 \ ’ ~ A ~ , \ ~ ~ , 4 , 

εἰπὼν tives τῶν διαλεχτιχῶν λόγων εἰσὶ δριμεῖς, νῦν λέγει χαὶ τίνες 

τῶν σοφιστικῶν. χαὶ φησὶ πρῶτον αὐτῶν εἶναι τὸν πρῶτον εὐϑὺς 

or ἄδηλον ὄντα εἰ συλλελόγισται ἢ οὔ’ οἷος ὃ [Παρμενίδου λόγος ὃ λέγων 
α “ \ Vv y \ ~ \ \ ee 5 y \ > Ἃ 50 7, 

ἕν εἶναι τὸ ὄν’ ἔστι δὲ τοιοῦτος" τὸ παρὰ τὸ ὃν οὐχ ὄν, τὸ οὐχ ὃν οὐδέν, 
ἕν ἄρα τὸ .ὄν" οὗτος γάρ, εἰ χαὶ ἀσυλλόγιστός ἐστιν, GAN οὐ πάντῃ δῆλος. 
Ὑ Ἁ 5 ’ iF 5 ’ ~ , ca v \ ONS 

ἔστι δὲ ἀσυλλόγιστος, διότι οὐ συνάγεται ἐχ τῶν χειμένων “Ev ἄρα τὸ Ov’, 
ἀλλ ὅτι τὸ ἕν ὄν ἐστιν. ὅτι δὲ σοφιστιχὸς χαὶ ἀσυλλόγιστος, εἴρηχεν ἐν 

~ , ~ ~ 5 ΄ Te oak ret \ Th) iat 2 10 τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως: “ἀμφότεροι yap’, φησὶν ἐχεῖσε, 
““ἐριστιχοί, χαὶ ὃ Μελίσσου χαὶ ὁ []αρμενίδου: μᾶλλον 6& ὁ Μελίσσου 

\ \ 3S , yw 5 i“ 7) ΄ > f ~ ae , φορτιχὸς χαὶ οὐδεμίαν ἔχων ἀπορίαν᾽᾽, ὡς δηλονότι tod [Ιαρμενίδου λόγου 
ἀπορίαν ἔχοντος. πρῶτος μὲν οὖν ἐν τοῖς ἐριστιχοῖς δριμύς ἐστι λόγος 
-» εν γ᾿ \ , > , > ΄ \ \ \ 

οὗτος, ὃ ἔχων ἄδηλον τὸ τίνος ἀναιρεϑέντος ἀναιρεϑήσεται χαὶ τὸ συναχ dev 

15 ἄτοπον, πότερον τοῦ συμπεράσματος 7 τινος τῶν προτάσεων. τὸ γὰρ χαὶ 

πότερον παρὰ ψεῦδος H λύσις ἣ παρὰ διαίρεσιν ἴσον ἐστὶ τῷ 

πότερον ἣ λύσις παρὰ τὸ συμπέρασμα τὸ συνάξαν τὸ ψεῦδος", ὅπερ εἶπεν 
αὐτὸς παρὰ ψεῦδος, 7 παρὰ ἀναίρεσίν ἐστί τινος τῶν προτάσεων᾽, ὅπερ 
a a, ne ΄ , id ~ \ yv \ \ b) , εἶπεν αὐτὸς διαίρεσιν. δεύτερος δὲ ὃ δῆλον μὲν ἔχων TO παρὰ ἀναί- 

90 ρεσιν εἶναι τὴν λύσιν, μὴ φανερὸν δὲ ἔχων διὰ τίνος ἀναίρεσιν τῶν 
ἠρωτημένων, τουτέστι ποῖον τῶν ἠρωτημένων ἀναιρήσαντες τὸν λόγον 
λύσομεν, ἀλλὰ ἀμφίβολον τὸ πότερον αὕτη, τουτέστιν ἣ ἀπάτη. παρὰ 

τὸ συμπέρασμά ἐστιν ἣ παρά τι τῶν ἠρωτημένων. τὸ δὲ ὃ δῆλος 

μὲν ὅτι παρὰ τὴν διαίρεσιν 7 ἀναίρεσίν ἐστιν ἴσον ἐστὶ τῷ “ὃ 
~ κ σ Ἁ 3 Υ͂ ΄ 2 ? ~ \ \ > , \ > , 25 δῆλος μὲν ὅτι παρὰ ἀναίρεσίν ἐστι. τοῦ γὰρ παρὰ διαίρεσιν τὸ avat- 
ρεσίν ἐστιν ἐφερμηνευτιχόν. διαφέρει δὲ ὃ δεύτερος τρόπος τοῦ προτέρου, ὅτι 
ὃ μὲν δεύτερος φανερὸν ἔχων ἐστὶ τὸ συναχϑέν, εἰ χαὶ μὴ χαὶ τοῦτο φανερὸν 

ἔχει, τὸ τίνος ἀναιρεϑέντος ἀναιρεϑήσεται xat τὸ συναχϑέν, πότερον τοῦ 

συμπεράσματος ἤ τινος τῶν προτάσεων, ὃ δὲ πρῶτος ἄδηλον εὐθὺς ἦν 
80 ἔχων τὸ εἴτε συλλογισμός ἐστιν ἢ οὔ. χαὶ τοῦ μὲν ἀπάτας γίνεσϑαι παρὰ 

\ b) 4 IG; “- d \ λί \ δὲ \ ts aon apt τὰ ἠρωτημένα πλῆρες τὸ παρὸν βιβλίον. παρὰ δὲ τὸ συμπέρασμα γίνεται 
ἀπάτη, ὅταν wy ὅπερ ἐχ τῶν ἠρωτημένων συμβαίνει ἐπάξωμεν, ἀλλὰ τοῦτο 
υὲν ἐῶμεν, ἄλλο δέ τι ὃ βουλόμεϑα ἐπιφέρωμεν, ὥσπερ ἔχει χαὶ ὃ 

1] εἱ4 α ἃ 4 αὐτῶν I: μὲν ἃ 6 δὲ corr. non liquet unde 1! 9.10 ἐν 

τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῇῆς dxpodcews] ὁ. 2 p. 185a8—11 10 ἐχεῖσε I: ἐχεῖ ἃ 
14 χαὶ om, A 16 ante ψεῦδος add. τὸ ἃ post ψεῦδος add. ἐστὶν A: post διαίρεσιν 

Arist. (om. D) 18 ante ψεῦδος add. to a 20 μήτε a 21 ἀναιρήσαιες (sic) I 
23 τινος A δῆλος ΑΙ (ἢ ex εἰ corr. I"): δῆλον a 24 τὴν om. A Arist. (habet D) 

éott aA: om. I 25 ante ἀναίρεσίν add. thy a 26 προτέρου ΑΙ: a a 27 χαὶ alt. 
om. A 29 ἄδηλον a: ἄδηλος Al 30 ἀπάτας al (4 ex ἁ corr. I’): ἅπαντας A 

31 post πλῆρες add. ἦν a 32 ante ἀπάτη add. ἣ a ὃ μὴ ὅταν éx A 

Comment. Arist, II ὃ. [Alexander] in Sophisticos elenchos. 13 
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Παρμενίδου λόγος xat ἐχεῖνος, οὗ πρότερον ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐμνημόνευσεν, ὃ 
λέγων “dy αἱ ἐπιστῆμαι σπουδαῖαι, σπουδαῖα τὰ μαϑήματα, τοῦ δὲ χαχοῦ 

σπουδαῖον τὸ μάϑημα, σπουδαῖον ἄρα μάϑημα τὸ xaxdv’* οὐ γὰρ τοῦτο 
συμβαίνει ἐχ τῶν χειμένων, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦ χαχοῦ σπουδαία ἣ ἐπιστήμη. 

Λέγει δὲ χαὶ εὐήϑη συλλογισμὸν εἶναι, ὅταν τις μὴ προσλάβοι τὸ 
ἐλλεῖπον χαὶ δι’ οὗ τὸ προχείμενον μέλλει συνάγειν, ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

υεϑῇ, χωρὶς δὲ αὐτοῦ συμπεραίνηται, ὥσπερ ἔχει ὃ Μελίσσου 6 δειχνὺς 

ἕν τὸ ὃν χαὶ ἄπειρον χαὶ ἄλλοι πολλοί, χαϑάπερ χαὶ ὃ λέγων “uh οὐσίας 

ἀναιρουμένης μὴ ἀναιρεῖσϑαι οὐσίαν, ἐξ ὧν δέ ἐστιν ἀναιρουμένων χαὶ τὸ 

10 ἐχ τούτων φϑείρεσϑαι᾽᾽ - ἐλλείπουσι γὰρ ἐνταῦϑα προτάσεις, ὡς ἐν τῷ [Περὶ 

ἀναλύσεως συλλογισμῶν μεμαϑήχαμεν. ἔξωϑεν δὲ ἐλλείπειν λέγει προ- 
τάσεις τὰς δειχτιχάς τινος τῶν πρὸς χατασχευὴν τοῦ προχειμένου εἰλημ- 

μένων: ταύτας γὰρ εἰ μὴ παραμυϑίας τις ἀξιώσας δεομένας συστάσεως 

λαβὼν συμπεραίνεται, ἐλλείπειν ἄν τι τῶν ἔξωϑεν ἐν τῷ συλλογισμῷ λέ- 
15 γοιτο. χαὶ μὴ εἴπῃς ὡς οὐ δεῖ τοὺς σοφιστὰς τὰς προτάσεις δειχνύναι" 

χοινὰ γὰρ ταῦτα, χαϑάπερ εἴρηται, λέγεται χαὶ πρὸς τοὺς διαλεγομένους. 

ἢ δεῖ χαὶ τοὺς σοφιστικῶς ἐρωτῶντας τὰ On αὐτῶν ἐρωτώμενα δειχνύ- 
vat, εἴπερ ἀληϑῶς ἐλέγχειν μέλλοιεν, ὥσπερ καὶ φασίν - οὐ γὰρ φαιϊνομέ- 

vos φασὶν ἐλέγχειν ἀλλ᾽ ἀληϑῶς. ἔτι σαφέστερον εἰπεῖν τὸ διὰ τοῦ f. 6]ν 

20 ἐνίοτε μὲν ὃ μὴ συλλογισϑεὶς λόγος δηλούμενον τοιοῦτόν ἐστιν" 

ἐνίοτε μὲν τὸν py συλλελογισμένον λόγον ἔστι χαλεῖν εὐήϑη xat ἄξιον 
ἡγεῖσϑαι χαταφρονήσεως, ἐνίοτε δὲ οὐχ ἔστι ποιεῖν τοῦτο" οὔτε γὰρ εὐήϑη 
ἔστι τοῦτον λέγειν, οὔτε μὴν ἄξιον χαταφρονήσεως. εἰ μὲν γάρ ἐστιν ὃ 

τοιοῦτος λόγος ἐξ ἀδόξων 7 ψευδῶν λημμάτων συγχείμενος, εὐήϑης ἐστὶ 

25 χαὶ χαταφρονήσεως ἄξιος, 7 ὅταν ἐλλείπῃ τι τῶν τοιούτων ἐρωτη- 

μάτων, τῶν τῷ πράγματι οἰχείων περὶ οὗ ὃ λόγος χαὶ St οὗ συνά- 

γεται, τοῦ λόγου μὴ προσλαβόντος τοῦτο μηδὲ συλλογισαμένου. ὅταν δέ τι 

ἐλλείπῃ τῶν ἔξωϑεν ὄντων, ἤγουν τῶν πρὸς χατασχευὴν ὄντων τῶν δύο 
προτάσεων τῶν παραληφϑεισῶν ἐν τῷ λόγῳ, οὐχ ἔστιν εὐκαταφρόνητος, 

80 ἀλλ᾽ ὃ μὲν λόγος ἐστὶ xahdc, ὃ δὲ ἐρωτῶν ἠρώτηχεν οὐ χαλῶς. 

Οὔτε δὲ πρὸς τὴν ϑέσιν οὔτε πρὸς τὸν ἀποχρινόμενον ἀλλὰ 

πρὸς τὸν χρόνον ἐρωτῶσιν, ὅσοι τοιαῦτα προτείνουσιν, ἃ πλείονος 
δεῖται χαὶ μαχροῦ χρόνου εἰς τὸ φανῆναι εἰ οὕτως ἔχει ὥσπερ προτείνε- 

ται. διὸ δεῖ χαὶ τὸν ἀποχρινόμενον πρὸς TOY χρόνον λύειν. λύσει δὲ 

qn 

ee 

1 mappevidov λόγος] ov λόγο corr. non liquet unde | ov I πρότερον] c. 20 p. 17716 
5 εὐήϑη δὲ συλλογισμὸν λέγει A προσλαβοι I: προλάβοι ἃ: προσλάβη A 7 post ἔχει 

add. zat a 8 6 λέγω (sic) I 10 ὡς ΑΙ: ὥσπερ a 10. 11 ἐν τῷ Περὶ ἀναλ. συλλ.] 

Anal. Pr. 1 32 ρ. 41424---26 11 ἀναλύσεων ἃ συλλογισμῷ 1 15 χαὶ A: χἂν al 

εἴποις ἃ τὰς σοφιστιχὰς ἃ δειχνύειν A 16 εἴρηται] p.191,6 προσδιαλεγομένους A 

17 τοὺς AI: πρὸς a 19 τι al: ἔστι 68 A 21 μὲν ex δὲ corr. 1] vy A: om. al 

23 μὴν om. A 24 ἀδόξων A: ἐνδόξων al 25 ἄξιος καταφρονήσεως A ἐλλίπη A(A) 

26 τῷ om. A 27 προλαβόντος a 28 ἐλλίπη A 29 περιλειφϑεισῶν A 30 ἐστὶ 
A: ἐστὶν οὐ al ἠρώτηχεν al(Ceu): ἠρωτήσεν A Arist. 32 ὅσοι Al: ὅσα a 
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\ \ LA ἋἋ »}} 2 4 , ‘G6 ‘ ᾿ς hod Aor Ζ - 25 QO~ 

πρὸς τὸν χρόνον, ἢ ἂν ἐνστάσεις χομίζῃ χρόνου πολλοῦ δεομένας ὀφϑῆναι 
γ4 h) i 4 ᾿ς» x ~ 

ἂν ἀληϑεῖς ὦσι (χαὶ γὰρ τῶν ἐνστάσεων at μὲν εἰσίν, αἱ δὲ δοχοῦσι μέν, 
> FP OE ΄ ὲ Ὁ FS ae ~ Τοπιχᾷ ree Ἢ ΗΜ 

οὐχ εἰσὶ δέ, ὡς ἐν τῷ ὀγδόῳ εἴρηται τῶν Tortxmy), ἢ λύσει πρὸς τὸν 

χρόνον χαὶ ἐὰν οὕτω πως εἴποι: οὐ δίδωμι ταύτην οὐδὲ συγχωρῶ διὰ τὸ 

5 μὴ δοχεῖν χαὶ πλείονος χρόνου δεῖσϑαι πρὸς χατανόησιν εἰ ἀληϑής ἐστι. 

τὰ δὲ ἑξῆς σαφῶς χαταλέγει. 

p. 183237 [Προειλόμεϑα μὲν. οὖν εὑρεῖν τινα δύναμιν συλλο- 

γιστιχήν. 

Δύναμιν συλλογιστιχὴν τὴν τῶν Ἰόπων λέγει πραγματείαν, χαὶ εἴρηται 
5 , \ , 4 x > ‘ ae 2 ~ a 4 Cte Ἀ , 10 ἐν ἐχείνοις, διὰ τί λέγεται δύναμις. εἰπὼν δὲ ἐν tots Tonos “7 μὲν πρό- 
ϑεσις τῆς πραγματείας μέϑοδον εὑρεῖν, δι᾿ ἧς δυνησόμεϑα συλλογίζεσϑαι 
περὶ παντὸς τοῦ προτεϑέντος᾽᾽, τοῦτο εἰπὼν χαὶ ἐπενεγχὼν τὸ “᾿χαὶ αὐτοὶ 

λόγον ὑπέχοντες᾽᾽. νῦν τὴν αἰτίαν τοῦ διὰ τί ἔργον ἐστὶ τῆς διαλεχτιχῆς 
ur μόνον τὸ δύνασϑαι λόγον λαβεῖν χαὶ ἐρωτᾶν ἀλλὰ χαὶ λόγον ὑπέχειν 

15 χαὶ διδόναι εἶπε διὰ τοῦ ἐπεὶ δὲ προσχατασχευάζεται πρὸς αὐτὴν 

διὰ τὴν τῆς σοφιστιχῆς γειτνίασιν. δεῖ δὲ πρότερον ἀναμνῆσαι τῶν 
= ᾿ᾷ > 4 \ “σ΄ Δ λέξ 2 λϑ ~ 4 δὲ ΒΕ = potepov εἰρημένων χαὶ οὕτω τὴν λέξιν ἐπελϑεῖν. εἴρηται δὲ ὅτι, ὡς 
ἔχει ἣ ψευδογραφιχὴ πρὸς τὴν γεωμετρίαν, οὕτως ἣ σοφιστιχὴ πρὸς τὴν 

διαλεχτιχήν᾽ ὥσπερ γὰρ ἐχείνη ἐκ τῶν ἀρχῶν μὲν τῶν γεωμετριχῶν ὥρ- 
20 μηται, τὰς δὲ χαταγραφὰς ψευδεῖς ποιεῖται χαὶ μὴ δεούσας, οὕτως χαὶ 

“ e \ 2 ~ > At 2 \ 2 γε σ yw ee \ ~ 

αὕτη ἣ σοφιστιχὴ ἐχ τῶν doxovvtwy μὲν ἐνδόξων, ἅπερ ἔνδοξα ἀρχαὶ τῆς 

διαλεχτιχῆς εἰσιν, ὥρμηται, τούτων δὲ οἷς χρῆται ἢ μὴ ὄντων ἐνδόξων 
ἀλλὰ φαινομένων μόνον, ἢ ὄντων μὲν ἐνδόξων τὸ σχῆμα δὲ ἡμαρτημένων. 
ὅταν 7 ἐκ δύο μερικῶν 7 ἐχ δύο χαταφατιχῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι συμ- 

25 περαίνηται, εἰ οὖν ταῦτα ἀληϑῆ. χαλῶς τὴν σοφιστιχὴν εἴρηχε τῇ δια- 
λεχτιχῇ γειτνιάζειν. ἀμφότεραι γὰρ περὶ παντὸς ἐπιχειροῦσιν, εἰ χαὶ δια- 

φέρουσι, χαϑάπερ εἴρηται. τούτων οὕτως ἐχόντων τὸ λεγόμενόν ἐστιν" 

,. ἐπειδὴ γειτνιάζει 7 σοφιστιχὴ τῇ διαλεχτικῇ, ἢ δὲ σοφιστιχὴ ἐπαγγέλλεται 

ut μόνον δύνασϑαι λόγον λαβεῖν ἀλλὰ χαὶ ὡς εἰδυῖα (6 γὰρ δια- 

30 λεχτιχὸς ὥσπερ μὴ εἰδὼς ἐρωτᾷ ἅπερ ἂν ἐρωτᾶ" ὃ δὲ σοφιστὴς πάντα εἰ- 

1 χολάζη A ὃ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν Tormtx@y] c. 10 p. 16141 sq. 4a A 
εἴποι Al: εἴπῃ a 7 μὲν om. | 9 λέγει ΑΙ: λέγων a 9. 10 εἴρηται δὲ 

ἐχεῖ διὰ τί A 10 δύναμιν a ἐν τοῖς Ἰ όποις]ὴ ΠῚ p. 100 418 --- 20 
11 δι᾿ ἣν ἃ: ἀφ᾽ ἧς Arist. 12 περὶ τοῦ προτεϑέντος ἐξ ἐνδόξων A 13 ὑπέχον- 

τες οὐδὲν ἐροῦμεν ὑπεναντίον, ταῦτα οὖν εἰπὼν, νῦν λέγει τὴν αἰτίαν ἐνταῦϑα. διὰ τί Α 

14 τὸ ΑΙ: om. ἃ χαὶ (ante ἐρωτᾶν) al: ἤγουν A 14, 15 ὑπέχειν, τουτέστιν 

ἀποχρίνεσϑαι διὰ τοῦ A 15 προχατασχευάζεται a(u) αὐτὸ 1 

11 πρότερον ΑΙ: τρόπων ἃ εἴρηται] ὁ. 11 p. 17135 sq. δὴ Α 

18 ἡ prius ΑΙ: om. ἃ 20 οὔσας A 23 μὲν A: om. al 25. 26 γειτνιάζειν 

τῇ διαλεχτιχῇ A 20 πάντα ἃ 26. 21 διαφέρουσι aA: διαφόροις I 
30 σοφιστιχὸς A 

13* 
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δέναι ἐπαγγέλλεται χαὶ οὐδὲν εἶναι ὃ μὴ οἶδεν. εἰ δὲ πάντα οἶδεν, éx δὲ 
τῶν πάντων χαὶ ἅπερ ἐρωτᾷ ἐστι, δῆλον ἄρα ὡς οἷδε χαὶ ὅ 

ἐρωτᾷ" τοῦτο γὰρ χαὶ ὃ ἐν τῷ [Πλάτωνι 1! Ὀργίας ἐδήλωσεν εἰπὼν “ οὐδεὶς 
οὐδέπω πολλῶν ἐτῶν χαινόν τί με ἠρώτησε᾽᾽, μόνον οὐχὶ λέγων “πάντα 

ὅσα ἄν μέ τις ἐρωτᾷ, οἶδα, καὶ οὐδέν ἐστιν ὅ με διέλαϑεν᾽.), ἐπειδὴ τοίνυν 

ἢ σοφιστικὴ πάντα εἰδέναι ἐπαγγέλλεται, τὸν δὲ λέγοντα πάντα γινώσχειν 

υᾶλλον προσήχει ἐρωτᾶσϑαι χαὶ φανερὰ ποιεῖν ἅπερ ἐπίσταται ἥπερ ἐρω- 

τᾶν, φαίνεται ὅτι χαὶ τῆς διαλεχτιχῆς ἔργον ἐστὶν οὐ μόνον τὸ ἐϊρωτᾶν f. 62r 
ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐρωτᾶσϑαι χαὶ λόγον ὑπέχειν, χαὶ μᾶλλον τοῦτο εἰ γὰρ τῆς 

10 σοφιστιχῆς μᾶλλόν ἐστι τὸ λόγον διδόναι ὡς λεγούσης πᾶντα εἰδέναι, γειτ- 
νιάζει ὃὲ χαὶ ἢ σοφιστικὴ τῇ διαλεχτιχῇ, εἴη ἂν χαὶ τῆς διαλεχτιχῇς ἔργον 

τὸ ὑπέχειν λόγον. διὰ ταύτην οὖν, φησί, τὴν αἰτίαν εἶπον ἐχεῖ ἔργον εἶναι 
τῆς διαλεχτιχῆς μὴ μόνον λαμβάνειν δύνασϑαι λόγον ἀλλὰ χαὶ διδόναι. 
ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τὴν δὲ αἰτίαν εἰρήχαμεν τούτου ἐλλείπει τὸ νῦν" ἢ λέ qty ἰ εἰρήχαμ (met τὸ νῦν 

wv \ ἣν > ~ ΡΣ \ ~ > σ ἊΨ >. \ ~ ~ \ A 

15 εἴρηχε γὰρ οὐχ ἐχεῖ ἀλλὰ νῦν δι᾿ ὅ τι ἔργον ἐστὶ τῆς διαλεχτιχῇς χαὶ τὸ 

λόγον ὑπέχειν. ὅτι δ᾽ οὐχ αὐτόϑεν οὐδὲ προηγουμένως τῆς διαλεχτιχῇς 

ἐστι χαὶ τὸ λόγον ὑπέχειν ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς σοφιστιχῆς πρὸς αὐτὴν γειτ- 

νίασιν, παρέϑετο τὸν Σωχράτην λέγοντα μηδὲν εἰδέναι, ὡς τοῦ διαλεχτιχοῦ 

δῆϑεν ἀγνοοῦντος ἅπερ ἂν ἐρωτᾷ: τὸν δὲ ὡς ἀγνοοῦντα ἐρωτῶντα οὐχ i ὶ f 

20 ἀνάγχη λόγον ὑπέχειν ἀλλὰ μᾶλλον λαμβάνειν. λέγει δὲ δεδηλῶσϑαι 

αὐτῷ ἐν τοῖς Tomtxots (ταῦτα γὰρ εἶπε πρόσϑεν) καὶ ἐχ τίνων χαὶ πρὸς 
4 Ψ \ Γ Ψ ~ \ , ¢ / ἋἋ 4 Nn 4 \ 4 

πόσα ἐστὶ TO τε ἐρωτᾶν xat λόγον ὑπέχειν. 7 λέγοι ἂν πρόσϑεν χαὶ τὰ 

ἐνταῦϑα εἰρημένα: εἴρηχε γὰρ ἐχ τίνων οἵ παραλογισμοὶ γίνονται χαὶ πρὸς 

πόσα δεῖ βλέποντα τόν τε ἐρωτῶντα ἐρωτᾶν χαὶ τὸν ἀποχρινόμενον ὑπέ- 

25 yetv λόγον. δῆλα δὲ χαὶ τὰ ἑξῆς. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ τὰ μὲν Tap’ 

ἑτέρων ληφϑέντα πρότερον πεπονημένα ὑποστιχτέον εἰς τ 
πρότερον, εἶτα ἐπαχτέον τὸ πεπονημένα χαὶ τὰ συνεχῇ τούτων. ὃ δὲ 
λέγει ἐστὶν ὅτι τὰ μὲν Ord τινων εὑρεϑέντα πρότερον παραλαβόντες οἱ ἀπ’ 

ἐχείνων ἐφεξῆς ἅπαντες χατὰ βραχὺ ταῖς xad’ ἕχαστον προσϑήχαις ἐπὶ 

80 μέγα ἤυξησαν" τοῦτο δὲ εἶπε χαὶ ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά. 

τὸ δὲ χρησιμωτέραν μέντοι πολλῷ τῆς ὕστερον Ex τούτων αὐξή- 
5 id > eel ie οἱ 3 2. ~ o N 5 “4 μὰ εὖ ¢ σεως ταὐτόν ἐστι τῷ “7 ἐξ ἀρχῆς τινος εὕρεσις, χἂν ἀτελές ἐστι TO εὑρε- 

- 

σα ἂν χαὶ οἷα 

qo 

o- 

1 post μὴ add. εἶναι al: om. A ὃ πλάτωνος yopyia a εἰπὼν] Gorg. ὁ. 2 p. 448A 

memoriter citat cf. p. 15,14—16 4 post πολλῶν add. xat al: om. A 5 τις 

ἐρωτᾷ aA: ἐρωτῶσιν 1 7 ἥπερ A ὃ ἐστὶν ἔργον a 10 ἐστι μᾶλλον A 

10. 11 γειτνιάσει ἃ 12 ἐχεῖ aA: ἐχείνην I 14 τῆς pro altero τῇ A εἰρήχει-. 
μεν] λείπει A τὸν νῦν ἃ 15 διατί A 17 xat om. A 19 post ἀγνοοῦντα 

add. ta ἐρωτώμενα A 20. 21 δηλῶσαι adto A 21 ἐν τοῖς Tox.) VIII 24 δεῖ 
A: δὴ al 25 λόγον A: λόγους al 27 ἐπαναχτέον a 28 πρότερον εὑρεϑέν- 
τὰ ἃ παραλαβόντες aA: λαβόντες I 28. 29 ἀπ᾽ ἐχείνους (sic) A 29 post βραχὺ 

add. μετὰ πόνων xal φροντίδων a χαϑέχαστον I: καϑ' ἑχάστην aA 80 χαὶ om. ἃ 
ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα (a a) τῶν Μετὰ τὰ φυσ.] c. 1 p. 999018 31 χρησιμωτέραν a 
Arist.: χρησιμώτερον Al(u) post πολλῷ add. xat A 92 7 om. a τινὸς COrT. 

ex τινῶν [! 
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ϑέν, ὅμως ἣ τούτου εὕρεσις χρησιμωτέρα ἐστὶ πολλῷ τῆς ὕστερον τοῦ 

εὑρεϑέντος ἐπιδόσεώς τε χαὶ τελειώσεως᾽ εἰ γὰρ μὴ ὅλως εὑρέϑη, οὐδ᾽ 
ἂν ἐπίδοσιν ἔσχε. “ἱπαντὸς yop”, φησὶν ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχά, “ἡ τὸ ἐλ- 
λεῖπον προσϑεῖναι᾽᾽ tod εὑρεϑέντος. τὸ ὃὲ τὴν ἀρχὴν εὑρεῖν οὐ παντός" j VA 

5 πᾶσα γὰρ ἀρχὴ ὅσῳ χράτιστόν ἐστι τῇ δυνάμει, τοσούτῳ σμιχρό- 
τατον τῷ μεγέϑει. χαὶ πολλὰ ἡμῖν ἐστι δῆλα οὕτως ἔχοντα " χαὶ γὰρ 
ἢ χεγχραμὶς χαΐτοι outxpotatoy ὃν τῷ μεγέϑει μέγα τῇ δυνάμει τυγ- 

μ ‘ ‘ { ‘ 

χάνει, εἴ ye ἐξ αὐτῆς 7 συχῇ τοσοῦτον τῷ μεγέϑει δένδρον. ταύτην οὖν 
εἴ τις εἶδεν ἐξ ἀρχῆς, οὐδ᾽ ὄναρ ἄν ἤλπισεν ὅτι τηλιχοῦτον ἐξ αὐτῆς γενή- 

10 σεται δένδρον: ὅμως ταύτης εὑρεϑείσης ὡς ἀρχῆς πολλὰ ἡμῖν ἐχ τούτου 
V4 ~ \ \ 4 > 7 2 pt , ν᾿ /% 

γέγονε δῆλα χατὰ βραγὺ πονήσασιν, οἷον ὅτι ἐν αὐτῇ δυνάμει Ὥσαν στέλε- ad | 7 4 f 
χός τε χαὶ χλάδοι χαὶ φύλλα χαὶ ὄζοι, χαὶ ὅτι οἱ φυσιχοὶ ual σπερματιχοὶ 

ἐν αὐτῇ λόγοι ἀσώματοί εἰσιν’ οὐ γὰρ ἂν τοσοῦτοι ὄντες τῷ πληδει 
ἐχώρησαν ἐν αὐτῇ οὕτως οὔσῃ σμιχροτάτῃ τὸ μέγεϑος. 

15 p. 13839.03.( Ταύτης δὲ τῆς πραγματείας. 

Πραγματείαν λέγοι ἂν ἣ τὴν τοπιχὴν ἣ πᾶσαν τὴν λογιχήν. μάλιστα 
υισϑωτοὺς δὲ χαλεῖ τοὺς σοφιστὰς ὡς ἀπὸ φαινομένης πλουτοῦντας σοφίας. 
τίς δὲ ἢ [Ὀργίου πραγματεία, ἧ ὁμοίαν λέγει τὴν σοφιστιχήν, δήλη τοῖς 
τὸν [ἰλάτωνος [ Ὀργίαν ἀνεγνωχόσι. λέγει δὲ τοὺς σοφιστὰς τοιούτους δι- 

20 δάσχειν λόγους εἰς οὗς ἐγίνωσχον τοὺς ἀλλήλων λόγους ἐμπίπτειν" 
> \ ἊΨ να ~ e , ¢ > ~ 2 4 \ ς / οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ ex τῆς ὁμωνυμίας, οἱ ex τῆς ἀμφιβολίας xat ot λοιποί. 
\ \ Crr~ ~ 

τὰ δὲ ἑξῆς δῆλα. 

\ p. 18422 Οὐ γὰρ τέχνην ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς τέχνης. 

Τέχνη ἐστὶ πᾶσα ἣ συλλογιστιχὴ μέϑοδος, ἐν ἧ ἐστι χαὶ ὁ ἀληϑινὸς 
Ὑ ξ΄ \ / \ λ ΓΦ \ 2 ξ΄ \ 

25 cheyyos* ὃ δὴ ταύτην παραδοὺς χαὶ τέχνην δίδωσι xal παιδεύξι. at δὲ 

παραγωγαὶ χαὶ οἱ παραλογισμοί, ot τρόποι δηλονότι τῆς ἀπάτης, οἷς χαὶ 

ἐχρῶντο χαὶ ἐδίδασχον οἱ σοφισταί, οὐ τέχνη ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς τ 
χνης" ὃ γὰρ ἔχων τὴν δύναμιν χαὶ ἐπιστήμην τοῦ συλλογίζεσϑαι, ἐχεῖνος 
δῆλον ὅτι δύναται χαὶ παραλογίζεσϑαι. ὥσπερ γὰρ 6 ἔχων τὴν τέχνην τοῦ 

80 ὀρϑογραφεῖν χαὶ ὑγιάζειν, ἐχεῖνος | olde μάλιστα χαὶ μὴ ὀρϑογραφεῖν f. 62" 

1 τούτου ΑΙ: τοῦ ἃ ἐσύστερον ὁ 22 οὐδ᾽ al: οὐχ A ὃ ἐντῷα ἐν τοῖς Μετὰ τὰ 
φυσιχά] immo Ethic. Nicom. I 7 p. 1098 28 4 πάντων | 5 τοσοῦτον A(C) 

ὃ. 6 μιχρότατον a Arist. 6 ἐστι om. a 7 post μέγα add. ov a 8 ταύτην aA: 

ταῦτα I 9 εἶδεν scripsi: οἶδεν aAl 12 χλάδος a 14 μιχροτάτῃ a 11 χαλεῖ 

aA: χαλεῖται | 18 ante yopyfov add. tod a 19 tov πλάτωνος a: τοῦ πλάτωνος I: 
τοῦ πλάτωνος τὸν A 23 τὰ Arist., sed cf. vs. 27 et p. 198,8. 7 τῆς 1 Arist.: 

om. a(D) post τέχνης add. ex Arist. διδόντες παιδεύειν ὑπελάμβανον a 24 ἐστὶ 

IA: δὲ a 26 τρόποι Al: τόποι a zat alt. Al: om. a 27 τῆς ΑΙ: om. a 

28 συλλογίζεσθαι a: συλλογισμοῦ Al 29 δῆλος a 
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χαὶ νόσον ἐμποιεῖν, οὕτως χαὶ 6 δυνάμενος ἐπιστημόνως συλλογίζεσϑαι, 
ἐχεῖνος olde χαὶ παραλογίζεσϑαι. ὥστε τὸ παραλογίζεσϑαι, ὅπερ ἐπετή- 

devov οἵ σοφισταὶ χαὶ ἄλλους ἐδίδασχον, οὐ τέχνη ἐστὶν ἀλλὰ τὸ 
ἀπὸ τέχνης δυνάμενον γίνεσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ot διὰ τῆς διαιρετιχῇς συλλο- 

5 γίζεσϑαι διδάσχοντες χαὶ ταύτην παραδιδόντες οὐ τέχνην (᾿ ἔστι γὰρ ἣ 
διαιρετιχή᾽᾽. ὡς ἐν τῷ [Περὶ εὐπορίας προτάσεων εἴρηται, “οἷον ἀσϑενὴς 
συλλογισμός) ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς τέχνης" τοῦ γὰρ εἰδότος συλλογίζε- 

σϑαι χαὶ ἀποδειχνύναι χαὶ τὸ διαιρεῖν χαὶ τὸ ἐχ διαιρέσεως ληφϑὲν συλλο- 

γιστικῶς συμπεράνασϑαι. ἀλλὰ xat οἱ δι᾿ ἐπαγωγῆς τι συνάγοντες τὸ 
10 αὐτὸ πάσχουσιν. ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ ἐξ ἀρχῆς ὑπαρχόντων ἔχειν 

7 μέϑοδος ἱχανῶς τὸ ἱχανῶς ϑαρρούντως ἐπῆχται" at μὲν γὰρ ἄλλαι 
τέχναι οὐχ ἐξ ἀρχῆς οὐδὲ bx’ αὐτῶν τῶν εὑρόντων τὸ τέλειον ἔσχον 
ἀλλ ἀπὸ τῶν διαδεξαμένων αὐτάς: ἣ δὲ λογικὴ πραγματεία τῷ ᾿Αριστο- 
τέλει πρώτως εὑρεϑεῖσα χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ τετελείωται. ᾧ δεῖ πάντας 

15 μᾶς οὐ πολλήν, ὡς αὐτὸς ἔφησεν, ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ὅσην εἰπεῖν δυνατὸν 
ἔχειν χάριν. 

2.3 ἐπιτήδευον a 4 τῆς A, postea, ut videtur, add. I: om. a 5 fort. παραδιδόντες 

(διδόασιν) 6 ἐν τῷ [Περὶ εὐπορίας προτάσεων] Anal. Pr. 1 81 p. 4692 

8 ἀποδειχνύειν ἃ 11 ϑαρρούντως aA: ϑαρροῦντα I 12 dx fort. recte Ὁ 
ἔχον 1 15 immo ὅσην οὐδ᾽ δυνατὸν ἃ: om. Al 







I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

Ἄγγελος angelus 44,11 
ἄγειν ὄνομα 12,14 σόφισμα pass. 146,14 

εἰς TO ἀδύνατον, παράδοξον, ψεῦδος 72,22 

99,26 101,20 102,13 sq. 109,12. 18 al. 

ἐπί tt i. 4. μετάγειν 104,1 

ἄγνοια. ἐξ ἀ. ἄγειν εἰς γνῶσιν 24,10.26 ὁ 

παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄ. λεγόμενος (τρό- 

πος) 43,19 cf. 55,31 sq. 
ἄγνος 66,32 

ἁγνός 66,33 

ἄγνωστος 100,22 119,21 sq. 

ἀγορά. εἰς ἀ. φοιτᾶν 92,31 ἐν a. συνουσι- 
ἄξειν 100,9 

ἀγύμναστος 122,14. (τὸ ἀ.) 19 

ἀγωγὴ τοῦ λόγου 188,06. 7 τῶν παραλογι- 
σμῶν 60,7 171,25 τῶν σοφισμάτων 25,24 

21,18. 20 29,22. 85 31,17. 28 al. 

ἀχωνίξεσθαι dial. 8,7. 109,18 111,4.5 

χατὰ THY σοφιστῶν 71,16 

ἀγωνιστικχὸς λόγος (i. 4. ἐριστιχός) 19,2. ὃ 

109,17 ἀ. διατριβαί 120,12. 18 

ἄδειν 32,23 ef. τόνος 

ἀδηλοποιεῖν 124,2 

ἀδιάστατος coni. ἀμερής 96,5. 6 
ἀδικεῖν 118,10 sq. 

ἀδικία 114,24 sq. 

ἄδιχος 115,11 sq. τὰ ἄ. λέγειν 42,16 sq. 

ἀδόκιμος 80,29 coni. μοχϑηρός 156,36 

ἄδοξος coni. ψευδής 100,29 131,7. 9 
ἀδρανής 2,9 

ἀετός (ὁμώνυμον) 28,7 πτηνόν, ἰχϑύς 
25,18. 19 

ἀϑλητιχός 8,26 

αἰνιγματώδης adv. 22,4 
αἰνίττεσϑαί τι 9,22. 23 18,30 32,2 140,31 

af& 112,9.25 132,1 

αἱρεῖν i. q. καταβάλλειν 138,14 med. τὶ 52,22 

αἵρεσις secta 101,13. 18. 21 
αἴσϑησις 12,10 χατὰ τὴν ἐσφαλμένην τῆς 

αἰ. χρίσιν 9,11. 12 

αἰσϑητήριον. συγχρίσει χαὶ διαχρίσει τῶν 

at. 23,15 

αἰσϑητιχός 38,23 

αἰτεῖν τὸ- ἐν ἀρχῇ 55,29 med. 45,8 sq. 

47,12. 18. 22 al. 
αἰτία expl. 11,13 χατασχευαστιχή 59,1. 2 

αἰτίαμα 49,12 

αἰτιᾶσϑαι thy ἄγνοιαν 66,15 
αἰτιατιχή (πτῶσις) 107,11 sq. 188,2 sq. ἐπ᾽ 

αἰτιατιχῆς 108,1 188,1. 7 sq. κατ᾽ αἰτια- 
τιχὴν φερόμενον 185,18 

αἴτιος. αἴτιον προσεχές 190,4 τὰ αἴτια τοῦ 

συμπεράσματος 109,27 

dxatataxtos 38,13. (coni. ἁπλοῦς) 15 

ἀκινησία 134,32 

ἀκίνητος (ψυχή) 119,10 134,32 (ἰδέα) 158,22 

ἀκολασία 53,32 sq. 

axohovtety log. 42,29 sq. 163,9 

ἀκολουϑία 27,5 29,2 

axéhovtos 1,6 3,30 15,9 log. 82,23 4. 

ἔχειν τοὺς λόγους 18,4 τὸ τῆς λέξεως a. 

153.2 ἀχολούϑως 88,20 

ἀχούειν οὕτως 143,31 ef. 166, 24.25 ὡς 

οὕτως ἐρωτωμένου τοῦ σοφίσματος 171,19 

sim. 181,19 pass. ἐπί τινος 109.27 οἱ 

ἀχούοντες 9,22 60,36 187,6 



202 ἄχουσις 

ἄχουσις 151,18 

ἀχριβής 118,5 ἀχριβεστέρως 117,30. 31 
ἀχροᾶσϑαι. οἱ ἀχροώμενοι 9,19 71,18. 22 

72,6 123,16. cf. 32,27 

ἀκροατής (ἀγεωμέτρητος) 9,24 71,1. 20. 30 

72,8 (ἀνεπιστήμων) 75,11 111,28 119,8 

123,21 130,14 (ἀμαϑής) 150,13 
ἄχρος. an a. ἐπιστήμης 15,13 ἐν πάσαις 

(ἐπιστήμαις) ἔχων τὸ ἀχρότατον 75,24 a. 

ὅροι 44,33 

ἀχρωτηριάζειν. ἠχρωτηριασμένως 30,8 
ἀλεξητήριος (φάρμακον) 2,6 
ἀλήϑεια coni. ἡ φύσις 104,4 τῇ a. 20,11 

177,3.5 πρὸς ἀλήϑειαν 9,6 
ἀληϑεύειν opp. ἐλέγχεσθαι 71,31 ἀλη- 

ϑεύεσθϑαι ἐπί, χατά τινος 160,24. 26 179,16 

ἀληϑής. xal ἐκ ψευδῶν συνάγεται ἀληϑές 

136,35 τὸ ἀ. μᾶλλον ἔχειν 120,18 ὁ 

(κυρίως καὶ) ἀληϑῶς ἔλεγχος 54,31 saepe 
ἀληϑινὸς ἔλεγχος 197,24 
ἁλίσχεσθαι dial. 46,3 ἁλωϑείημεν 15,22 
ἀλλά. el wot .. ἀλλά 193,7 . ἀλλ᾽. οὖν 

81,12 (κἂν) 86,16 (εἴπερ ὅλως) 95,32 98,9. 
14 128,17 159,17 165,31 182,17 ἀλλ᾽ ἤ 
i. gq. ἤ 104,23 190,12 i. gq. aAAé 120,28 

ἀλλαχοῦ 32,24 43,10 
ἀλλοιοῦσϑαι πολλὰ δηλοῖ 179,32 
ἄλλος παρά τι 8,7 122,11 158,25 ἄλλος μέν 

. ἄλλος δέ 51.18.14 116,28 .. ἕτερος δέ 

54,33 61,1.8 ἄλλος .. καὶ ἄλλος 30,35 
32,11.12 116,10.11 144,26.21 147,19. 
20 ἄλλος χαὶ ἄλλος 6,11.12.17 25,15 
44,14 45,14 sq. 59,5 64,10 66,89 al. 
ἄλλως μὲν .. καὶ ἄλλως 59,19. 21 182,15. 

106 ἄλλως τε 114,15 ἄλλως τε καί 

86,28 ἄλλως τε δέ 3,27 39,11 138,18 
ἄλυτος 155,20 156,34 coni. ἀληϑής 156,19. 

27. 30 
ἄλφα ἔλαττον τῶν Meta ta gus. 91,6 
ἅμα χατηγορεῖν, λέγειν 40,12. 22 sq. 

ἀμαϑής. τὸ ἀ. 14,26 

ἁμαρτάνειν. ἡμάρτηται ὁ λόγος 146,31 
ἡμαρτημένος 174,23 χατὰ τὸ σχῆμα 19,2 

90,28. 29 136,23. 86 195,23 τὸ σχῆμα 

ἡμαρτημένον ἔχων 135,31 τὸ ἡμαρτημέ- 
νον 49,170 ἡμαρτημένως 179,25 

ἁμαρτία τοῦ λόγου 137,13 

ἀμεινόνως 121,6 

ἀμερής 96,6 

ἄμεσος 3,00 

ἀμήχανος. 

ἀμέσως 4,1 

τῶν ἀ. (ἐστῇ 3,10 

I INDEX 

ἀμόλυντος 189,19 

ἀμφιβολία. ὃ xata ἀ. λεγόμενος (τόπος 

dist. ὁ χαϑ᾽ ὁμωνυμίαν A.) 11,17 τὸ 

δεύτερον εἶδος τὸ χατὰ τὴν a. (dist. τὸ 

πρῶτον εἶδος τὸ χατὰ τὴν ὁμωνυμίαν) 

21,7.8 οἱ παρὰ τὴν a. σοφισμοί, παρα- 

λογισμοί (dist. οἱ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν) 

22,37 sq. 28,5 sq. 139,26 ὁ χατὰ a. ἔλεγ- 

yos 138,34 γένεσις τῆς ὁμωνυμίας xat 

τῆς ἀ. 128,14 τέσσαρες τρόποι 137,20 sq. 
144,10sq. ef. 28,2 sq. 

ἀμφίβολος (dist. ὁμιώνυμος) 11,34 71,27 

saepe a ἔλεγχος 123,30 ἔχειν τὸ a. 

(coni. to διττόν) 145,15. 16 

ἀμφιδοξεῖν pass. 134,28 
apotdoEos 134,10 sq. 135,16 

ἀμφισβητεῖν pass. περί τινος 3,16 

ἀμφόδους (ἀμφώδους A) 112,8 sqq. 

we mana “at ἀ. 11,18 35,21 39,31 

ἄμφω. καὶ ἄ. 13,3 43,15. 16 

ἄν c. opt. fut, 72,21 123,5 148,15 162, 2 

ce. ind. fut. 11,5 46,23 123,33 179,19 c. 

ind. praes. (Ὁ) 124,29 ο. coniunct. po- 

tential. 76,3 86,25 122,5 128,1 112,3 . 

191,17.19 ἄν omisso optat. potential. 

42,8 63,2 87,7 114,15. 16 121,17 126,10 

135,19 138,14 potentiale c. imperfect. 

ἴσως ἂν ἠρωτᾶτο 190,5—7 irreale ὁ. op- 

tat. 94,13 156,29 c. plusqpft. 72,15 ay 

irreali omisso imperfect. 124,17 128,20 

168,19 — οἷον ἂν ἀποχριϑείη (pro ἀπο- 

χριϑὴ) 103,17 

αν 6. 60η]. aor. et ind. fut. in eodem enun- 

tiato 85,17.18 6. indic. praes. 142,18 

ὃ. optat. aor. 87,6 116,16 c. imperf. in 

enuntiato irreal. condic. 144,21 ὡς ἂν 

εἶπέ τις 152,24 omisso verbo (Ὁ) 95,28 

c. coni. in enunt. interr. ὀφϑῆναι ἂν 
ἀληϑεῖς ὦσι 195,2 6. indic. ἀγνοεῖ ἂν 
ἀμιφίβολόν ἐστι τὸ ἠρωτημένον ἢ ὁμώνυ- 

μὸν 71,27 73,2 cf. xav 

ἀναβιβάζειν tov τόνον 34,24 

ἀνάγειν pass. πρὸς thy ὑγείαν 26,28 τὸν 

λόγον εἰς τὴν ἀχολουϑίαν 29,1 ἐπὶ τὸ χα- 

ϑολιχώτερον 135,25 log. εἰς 56,28 57,2. 

7 sq. 99,11 al. ὑπό τι (ὑφ᾽ Ev γένος) 98,20 

149,28 150,6 sq. 157,23 
ἀναγιν ώσχειν (περισπωμένως) 33,18. 27 

(οὕτως) 34,22 88,1. 4 (χατ᾽ ἐρώτησιν 

καὶ ὑπερβατῶς) 84,5. 9 165,19 (ὀξυτόνως 

καὶ xata ἀπόφασιν) 85,21 
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avayxatos (coni. ἀληϑής) 3,19. (coni. 

ἄμεσος) 33 a. ἐρώτημα expl. 52,7 sq. 

πᾶν ἀ. ὄν 148,2.3 cf. δυνατός 

ἀναγω γή log. εἰς 58,3 εἴς τι ἔχειν τὴν a. 

86,3 
ἀναδύεσθαι coni. ὀχνεῖν 128,4 

ἀναϑρεῖν 125,18 

ἀναιρεῖν 49,14 135,28 190,31 191,10. 11. 
(ἀναιρῆσαι) 27 sq. 193,21 

ἀναίρεσις 49,14. 19 191,12 al. a. ποιεῖσϑαι 
137,5 ᾿ 

ἀνακαλύπτειν. ἀναχεχαλυμμένως 101,20 
ἀνάκλασις (ὄψεως coni. διάχλασις) 9,94 

ἀναχτᾶσϑαι ὑγείαν 26,36 
ἀναχυκλοῦν περί τι 110,10 

ἀναλαμβάνειν ἐπιστήμην 24,10 αὖϑις τὴν 

λέξιν 23,18 150,91 

ἀναλέγειν med. 17,15 
᾿ ἀναλογία. ἐν πολλαπλασίονι a. 89,7.8 τὰ 

ἐν π. ἀ. ταχὺ αὔξονται ibid. ὃ. 9 

ἀναλύειν log. εἰς 136,16 137,7 

ἀναμαρτήτως ἐρωτᾶν 15,33 
ἀνανεύειν 111,10. 14.15 149,17 

ἀνάπαλιν. τὸ ἀ. 79,7 151,4 149,28 159,24 

ἐπὶ tod ἀ. 160,3 

ἀναποδείχτως λαμβάνειν 41,22 

ἀναρμοστία 184,4 135,7 sq. 

ἀνάρμοστος 119,17 120,2 

ἀναστρέφεσθαι περί τι 99,28. 29 
ἀνατολή 108,0. 7 
ἀνατρέπειν (πρότασιν) 10,30 (λόγον) 86,19 

(συλλογισμόν) 135,32 (λύσιν) 101,24 (τοὺς 

wn οὑτωσὶ διαιροῦντας) 78,16 sim. 126,30 

ἀνατρεπτιχός 127,9 

ἀναφέρειν pass, ἐπί te 119,2 

127,8. 9 
ἀναφορά. πρὸς ἄλλο τὴν a. ἔχει 104,17 

Anaphora 76,12 cf. δύνασθαι 
ἀναχωρεῖν τινος 100,34. 35 

ἀνδρεία 4,15 sq. 43,3 sq. 131,19. 27 184,1 

167,6 sq. 180,1 sq. 

ἀνδρεῖος 4,15 sq. 
ἀνδριάς 31,23. 24 

avéyxAntos. tO a 35,5 

ἀνέδην ἐρωτᾶν 101,22 

ἀνεπιστημοσύνη 24,26 

ἀνεπιστήμων 18,22, 28 23,33 sq. i. 4. σο- 

φιστής 60,28 | 

ἀνεπισφαλής 40,18 41,3 

ἄνετος adv. 121,32 

ἀνθίστασθαι 124,10 (πάντῃ) 130,28 

πρός τι 

ἀντίφασις 203 

ἄνϑρωπος exempl. 4,24 10,22 sq. 42,7 58, 
13 sq. 69,26 133,9 sq. 186,4.5.7.27 137,29 
162,32 170,6 ἡ τῶν ἀ. φύσις τῇ ὕλῃ 

συνδεϑεῖσα 9,20, 21 ἐπὶ tod σιδηροῦ γέ- 
νους οὐκ ἀγαϑοί 6,29, 24 cf. 45,32 λύειν 

πρὸς τὸν ἄ. (Opp. πρὸς τὸ πρᾶγμα) 129,1 

6 χαϑόλου, ὁ μερικός, ὁ ἑνιχός 67,19. 20. 

26 τρίτος ἄ. 158,20584. τὴν ἰδέαν ἄνϑρω- 
mov ibid. 22 

ἀνιδρωτί 14,16 
ἄνισος. ἄνισα πρὸς ἄλληλα 181,21 
ἀνιστάναι. τὸ τὸν ἀνιστάμενον ἑστηχέναι 

διττόν 25,29 sq. 

ἀνόητος coni. παράδοξος 101,17 

ἀνοίκειος τῆς διαλεχτιχῆς 129,4 

ἀνόμοιος. ἀνομοία 192,20. 33 
ἀνομοούσιος 12,17 

ἄνπερ ec. opt. 117,16 

ἀνταποδιδόναι intr. 192,14 

ἀντεισάγειν 162,7 

ἀντεπιχειρεῖν 117,10 

ἀντέχεσθαι τῆς ἀληϑείας 95,17 δόγματος 

101,13 
ἀντίγραφον 18,24 

ἀντίϑεσις. ἡ σὺν a. ἀντιστροφή 49,6. 7. 13 
118,5 χατ᾽ ἀντίϑεσιν λαμβάνειν ibid. 1 

ἀντιχεῖσϑαι. τὸ ἀντιφατικῶς ἀντιχείμενον 

(dist. τὸ ἐναντίον) 10,28. 581 11,9 50,19 

ἄντιχρυς 59,22 

ἀντιλαμβάνεσθαι (ἡ γεῦσις) 48,20 

ἀντιλέγειν 1,18.21 115,28 

ἀντίληψις. συγκρίσει καὶ διαχρίσει τῶν at- 

σϑητηρίων ἣ a. τῶν αἰσϑητῶν γίνεται 29, 

15. 16 

ἀντιπαριστάναι. ἀντιπαριστῶντος 102,15 

ἀντιπίπτειν. τοὺς ἴσως ἀντιπεσόντας xat 

φήσαντας 80,14. 15 

ἀντιστρέφειν trans. (τοὺς ὅρους) 48,4 

63,8 intrans. 48,0. 7 al. πρός τι 69,25 sq. 

ἀντιστρέψαντας ῥητέον 183,1 sim. 48,8 

ἀντιστροφή. ἡ σὺν ἀντιϑέσει a. 49,6. 7.13 

178,5 
ἀντιστρόφως τούτῳ 21,20 ἔχειν ibid. 15 

137,28 139,22 144,16 
ἀντιτάττεσθαι διὰ πάντων 130,24 

ἀντιτιϑέναι τί τινι 102,14. 15 

ἀντίφασις τοῦ συμπεράσματος 11,59 τῆς 

ϑέσεως 164,8 φαινομένη 45,38 συναλη- 

ϑεύσει 7 ἀ. 119,29 120,7.8 ἡ τῆς ἀ. 

ἐρώτησις 82,9. 10 ἀποχρίνεσϑαι thy a. 

124,21 λέγειν ibid. 81 συλλογίζεσϑαι 72,31, 



204 ἀντιφάσχειν 

33 77,12.16 95,24 συμπεραίνειν 77,14 

συνάγειν 46,27 55,26.27 57,17 65,26 
71,25 77,20 εἰς a. ἄγειν 61,9 περιάγειν 

2,25 42,15 43,26 mepipépecdar 46,8 ἐν 

τῇ ἀ. ἔχειν τὸ αἴτιον 82,16 sq. ἡ xat 
ἀντίφασιν ἐρώτησις 81,35 103,16 

ἀντιφάσχειν ἑαυτῷ 45,20 

ἀντιφατιχός. τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμεινον 

(dist. τὸ ἐναντίον) 10,25. 31 11,9 50,19 

ἀντωνυμία 34,25 

ἀνύσιμος adv. 164,33 

ἄνω. ἡ τῶν ὄντων ἀνωτάτω διαίρεσις 20,27 

τοὺς ἀνωτάτω τρόπους 78,11 τὰ ἀνω- 

τάτω γένη 149,16 

ἄνωϑεν ἐλέγετο 21,17 sim. 38,7 57,34 
67,32 79,26 98,29 100,27 109,6 161,25 
μικρὸν & 41,34 105,383 τῆς a. ἐννοίας 

135,14 

ἀνώμαλος. τὸ a. 
ἀνώνυμος 134,6 

ἀνωφελής 175,15 ἀνωφελῶς 126,25 

ἀξιοῦν τὸ προχείμενον 118,12. 18 ἀξιοῦσϑαι 

i. 4. νομίζεσθαι 130,12 

ἀξίωμα expl. i. q. πρότασις 162,10 κοινὸν 

ad. τῶν φιλοσόφων 49,27 geometr. 7,26 

ἀξίωσις ἀπρεπής 86,24 τὴν a. ποιεῖσϑαι 
ibid. 28 

ἀξύνετος 13,27 

ἀορισταίνειν 97,24 
,“Ψ ἀόριστος (coni. χοινά) 98,24 

ἀπαγγέλλειν τι ἀσαφῶς 31,27 σαφῶς 65,3. 

24 186,24 ἡ λέξις ἐλλιπέστερον ἀπήγγελ- 
ται 180,28 

ἀπάγειν τινὰ ἀπὸ δόξης 123,18 πρὸς ἀπά- 

τὴν 110,9 εἰς τὸ ἀδύνατον 164,1 εἰς 

σολοιχισμόν 188,9 
ἀπαγωγὴ εἰς παράδοξον 101,11 
ἀπαιτεῖν 100,25 ὅϑεν συνῆχται 114,17 
ἀπαντᾶν ἀπὸ τοῦ χατὰ νόμον 109,9 πρὸς 

τινα 86,14 178,32 πρός τι 121,29. 81 

157,28 175,26 
anapépoatos 36,17.18 ἔγχλισις 34,28 

ἀπαριϑμεῖν pass. 64,11 72,10 109,10 

135,24 med. 17,138.14 19,23 37,13 

159,7 
ἀπαρίϑμησις 9,1 27,5 
ἀπαρνεῖσθαι opp. διδόναι 119,7 178,33 

180,10 aor. med. 45,5 130,7 

ἀπάρνησις coni. ἀπόφασις 83,25 
ἀπαρτίξειν λόγον 32,7 

ἀπατᾶν. ἣ τῶν ἀνθρώπων φύσις τῇ ὕλῃ 

τῆς συνηϑείας 67,32 

I INDEX 

συνδεθϑεῖσα ἀπατᾶται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

8,21 sophist. 1,12. 11,14. 12,229. 34 

32, 25 al. 

μιχρᾶς τινος χοινωνίας xat ὁμοιότητος σο- 

φιστιχόν 12,22 εἴ.9,11. 862 παρά τι 148,13 

ἀπάτη sophist. 6,5. 81 9,16 12,4.8.18 42,8 

67,15 al. coni. νίχη 87,1 88,6 παραδιδό- 

vat μέϑοδον τῇ & 101,26 oC ἧς ἄν τις 
τὴν a. διαδιδράσχοι 107,29 ἡ ἐπὶ τῶν 
ὀνομάτων ἀ. 12,36 τὴν a. ἔχειν 25,238 οἱ 

τρόποι τῆς ἀ. 197,26 

ἀπατητιχός 99,9 107,28 τὸν μέσον ὅρον 

a. ἔχειν 89,16 τοῦ μέσου ibid. 21. 22 

ἀπείργειν τὸν συλλογιζόμενον συλλογίσασθαι 
142,4 

ἀπελέγχειν 44,5 56,3 75,25 100,88 116,5 

135,31 

ἀπεοιχέναι. 

ἀπεικότως 97,30 

ἄπεπτος 99,2 

ἀπερίληπτος coni. ἄπειρος 13,4 

ἀπερίσκεπτος adv. 180,12. 13 

ἁπλοῦς. ἁπλουστέρα γραφή 189,1. 2 ἁπλῶς 

εἰπεῖν 180,11 : 

ἀπό. ἀπὸ τῶν σοφιστῶν λεγόμενον 147.4 

οὐδ᾽ ὑπ᾽ (ἀπ᾽ ἢ) αὐτῶν .. τὸ τέλειον ἔσχον 

GAN ἀπὸ τῶν ὃ. 198.12. 18 οἱ ἀπ᾽ ἐχεί- 

νων 196,28. 29 ἀπὸ τοῦ c. inf. 49,34 
ἀποβάλλειν νόσον 69,35 

ἀποβλέπειν πρός τι 121,29 

ἀποδεικνύναι. ὁ ἀποδειχνύων οὐ διαλέγε- 

ται ἀλλὰ συλλογίζεται 17,24. 25 

δεδειχὼς οὐκ ἐρωτᾷ 114,15 
ἀποδειχτιχός (μέϑοδος) 1.4 (συλλογισμός) 2,5 

7,15 11,29 sq. (πραγματεία) 3,18 (ἐπιστήμη) 

3,27.29 (λόγος) 5,1 expl. 17,17 sq. ἡ ἀπο- 

δειχτιχή (προτέρα tétaxtat) 3, 32 

ἀπόδειξις 1,2 3,28 σημειώδης 48,28 ῥητο- 

ριχή ibid. 31 

ἀποδέχεσθϑαί τι 153,5 τινὰ 187,18 

ἀποδιδόναι (σχοπόν) 9,4 (αἰτίαν) 98, 2. 

(τὶ πρός tt) 29 (διαφοράν) 99,15 (εἴδη) 

109,6 (λύσιν) 162,6 (ἐξήγησιν) 183,27 

ἀποδιδράσκειν τὸν ἔλεγχον 142.8 

ἀπόδοσις τοῦ μερισμοῦ 187,25 

ἀποκαλύπτειν 125,26. 27 

ἀποκόπτειν τί τινος grammatice 34,28 

ἀποχρίνεσϑαι. τοῦ ἀποχρινομένου ἔργον 

16,4 διαλεχτιχῶς 43,15 σοφιστιχῶς 198,1 

aor. pass. 103,17 106,2. 4 124,26 130,3 

191167 

TO ἀπατᾶν χαὶ ἀπατᾶσϑαι ἀπὸ 

οὐδὲν ἀπειχός 150,1 οὐχ 

©: ail 
QO ἅτο- 



VERBORUM 

ἀπόκρισις def. 130,6 

ibid. 4 τὴν τούτου ἀ. 102,2 

ἀποκυΐσκχκειν νοήματα 28,28 

ἀπολαμβάνειν. τὸ καϑ᾽ αὑτὸ ἀποληφϑέν 

168,12. 21 
ἀπολείπεσθϑαί τινί τινος 96,4 

ἀπολογεῖσθαι coni. ὑπέχειν λόγον 98,7 
ἀπολύειν τὸν Δία τοῦ ψεύδεσθαι 35,5 ἀπο- 

λύτως χαὶ χαϑ᾽ αὑτό 31,2 

ἀπουμιάχεσϑαι πρός τινα 99,13 129,22 

ἀπόπειρα. ἀ. ποιεῖσϑαι 88,12 
ἀπορεῖν. ἀπορῆσαι ἄξιον 17,15. 16 τὸ ἀπο- 

ρούμενον 92,23 

ἀπορία δοχοῦσα 19,32 

ἀπορρίπτειν τινὰ ὡς βδελυρόν 173,15 

ἀποσημείωσις plur. εἰς 1,1 

ἀποστοματίζειν 24,4. ὃ sq. 199,2 

ἀποσώζειν intr. 160,21 

᾿ ἀποτελεῖν σοφισμόν 29,21 φαντασίαν ἀπο- 

τελεῖ ἐλέγχου 114,1 τοῦ διττοῦ 167,21 
ἀποτελεῖται τὸ δεύτερον εἶδος 21,7 λόγος 

32,32 χαὶ τοιοῦτοι ἀποτελούμενοι (παρα- 

λογισμοί) 63,8. 9 

ἀποτίκτειν παραλογισμόν 28,19 29,5.6 32, 
91 διττόν 28,26 

ἀποφαίνειν τι ψευδές 117,11 med. ὁ. ace. 
c. inf. 2,22 τὶ οὐ καλῶς 3,20 τὰ ἐναν- 

tla 44,5 

ἀποφαντιχός adv. 114,2.3 

ἀπόφασις. αἱ ἀ. ἀόδριστοί εἰσιν 98,22 

ἀ. expl. 134,23 κατὰ ἀπόφασιν ἀναγινώ- 

σχεῖν 85,21 ἐρωτᾶν 111,11 

ἀποφάσχειν 71,30 150,26 al. seq. inf. ὁ. 

py 85,8 τὶ ἀπό τινος 58,17 85,19 181, 

24 ἐπί τινος 87,6 130,3 pass. 61,6 

ἀποφέρειν εἰς τὸ φαινόμενον ψεῦδος τὸν 

ἀποχρινόμενον 101,10 

ἀποφεύγειν τὰς σοφιστικὰς ἐνοχλήσεις 2,1 

ἀπόχρη τοῦτο 163,23 
ἀποχωρεῖν (τοῦ λόγου coni. ἀφίστασϑαι) 

117,19 118,4 

ἀπρόσκοπος διάλεξις 12,10. 11 

ἄρα in apodosi post εἰ 15,6 58,8 60,23 85,26 

151,22 171,33 114,8 196,2 post ἐπειδή 
717,33 ὡς ἄρα 68,2 δὲ ἄρα 101,25 
108,9 172,13 

ἀργός (dist. Ἄργος) 660,98. 
ἀρέσκειν. ὡς αὐτοῖς ἀρέσχει 80,13 ἀρέ- 

σχεσϑαι τῇ ἐρωτήσει 6ῦ,117.18 124,29 
ἀρετή 133,25 sq. αἱ ἀ. διδαχταί 

21 sq. 

χυρίαν ἀ. ποιεῖσϑαι 

ὅλη 

90, 

ἄσχετος 205 

τὰ ἀριϑμούμενα opp. ὁ ἀριϑμός 

τὰ ἀριϑμητά 19,1. ὃ sq. 

147, 15 

ἀριϑμεῖν. 

12,29 sq. 

ἀριϑμητικός 
119,18 

ἀριϑμιός opp. ὄνομα 12,28 sq. 

(opp. εἴδει) 68,2 126,29 

θεῖναι ὡρισμένον 75,18 

ἀρχεῖν. ἀρχούντως 2,5 4,4 10,9 37,5 142, 

16 165,36 176,8 

ἅρμα 188,4 sq. 
ἁρμόξειν (ἁρμόττειν) 148,19. 82 «. inf. 

pass. 92,27 τινί 67,29 179,10 185,32 
ἐπὶ tivog 90,25 sq. 123,6 148,15 151, 

Tal. εἰς 162,2.20 ἡρμοσμένος 119,16 

120,2 
ἁρμονία (ψυχή) 194,5 sq. 135,6 sq. 

ἀρνεῖσϑαι 149,30 

ἀρνητικός coni. ἀποφατιχός 84,6 

ἁρπάζειν coni. ἐσϑίειν 103,5 
dppevixds (apcevixds) grammatice 107, 

7 185,17.25 ἀρρενιχῶς λέγειν 185,23 

186,14 187,31 
ἄρρην grammatice 11,31 sq. 

188,2 
ἄρτιος opp. περιττός 12,380.31 119,18 sq. 

ἄρχεσϑαι. εὐθὺς ἀρξάμενος 2,25 

ἀρχή πολλαχῶς 133,6 τὰς οἰχείας τῇ προ- 

χειμένῃ πραγματείᾳ ἀ. (coni. στοιχεῖα) 

7,24 expl. i. 4. πρότασις 141,26 τὰς 

ἀ. συλλογίζεσθαι 96,2 τὸ ἐν a. (ἐξ 4.) 

αἰτεῖν, αἰτεῖσϑαι, λαμβάνειν 4.8 sq. 47, 

654. 55,29 ἐξ ἀ. 115,1. 9 ἐν ἀρχαῖς τῆς 
πραγματείας 104,3 χατ᾽ ἀρχάς 61,10 89, 
25 99,24 100,9 149,2 118,8 

ἀρχιτεχτονεῖν τινος 26,9. 10 

γεῖσϑαι ἢ ἀρχιτεχτονεῖν ibid. 13 

ἀσάφεια 23,16. 260 59,7 
ἀσκχός 108,10 
ἀστήρ 28,22 
ἄστρον 119,2 

ἀστρῷος (λέων) 12,21 (κύων) 28,21 81,17 

83,21 121,29. 80 128,21. 23 165,13 
Γἀσυλλογιστία 135,31 
ἀσυλλόγιστος (συζυγία) 4, 29. (πλοχή) 25 

66,9 89,3 135,27 136,20 (σχῆμα) 89,32 
(τρόπος) 163,17 (coni. σοφιστιχός) 193, 9 

a εἴ 136,10 τὸ tod σχήματος ἀσυλλό- 

γιστον 162,33 

ἀσυμμετρία τοῦ διαστή 
ἀσύμμετρος 119,19 12 

ἄσχετος σχέσις 152,24 

ἀριϑμιητιχή 83, 8 

ἀριϑμῷ εἷς 

εἰς ἀριϑμιόν τινα 

ἀρσενικῶς ἐχφωνεῖν 36,5 

τὸ ἄ. 187,30 

ἀρχιτεχτο- 

ματος 9,33 

2,23 170,12 
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ἀσχημάτιστος χαλχός 31,23 
ἀσώματος 197,18 

ἅτε c. part. 128,1.5 158,11 

ἀτελής 196,32 

ateyvos 98,11 (cxuteds) 146,11 οἱ ἀ, 59,19 

ἀτέχνως 97,5 98,11 

ἄτομος 151,38 οὐσία 68,4 151,5 159,11 

ἄτονος opp. ἰσχυρός 103,2 
ἄτοπος. ἄ. τι συνάγειν 10,30, 11,10 συμ- 

περαίνεσθαι 124,9 ἐνάγειν εἰς ἄ. 100,24 

τὸ συμβαῖνον ἄ. 180,11 181,71 

αὖ πάλιν 32,5 

αὐξάνειν ἐπὶ μέγα 196,30 pass. ἐπ᾽ ἄπει- 

ρον 75,30 

αὔξειν pass. 89,9 

pov 13,14 

αὐτόϑεν 1,9 131,23 176,25 

μένως 196,16 

αὐτόϑι 118,28 

abtoxtvyntos 134,28 135,2 

αὐτόπιστος coni. ἀληϑής 3,25 10,21 
αὐτός. ἅμα te καὶ xata ταὐτόν 30,34 tad- 

TOY TH ποσῷ, TH ἀριϑμῷ opp. τῷ εἴδει 
χαὶ τῷ ὅρῳ 64,2 sq. 

αὐτοτελῶς coni. χυρίως 132,15 

ἀφαιρεῖν. ἀφαιρεϑείσης τῆς ὑποθέσεως 51,3 

ἀφαιρεϑέντων τῶν ψευδῶν (opp. τεϑέντων 
τῶν ἀληϑῶν) 156,26 

ἀφαίρεσις χρημάτων 42,11 

τινῶν 11.14 πα- 

intrans. ibid. ἐπ᾽ ἄπει- 

coni. προηγου- 

b) ἀφϑονία. ἔχειν πολλὴν a. 

ρέχειν εἰς τὸ ἀπατῆσαι 100,32 

ἀφιέναι τινὰ πρὸς ὅρχους 119,14  omitiere 

23,28 ς. inf. 91,6 164,4 

ἀφίστασϑαί τινος 3,24 τοῦ λόγου 117,12 sqq. 

ἀφορᾶν πρός τινα 2,28 πρός τι 8,3 
ἀφορίζειν. ἀφωρισμένος peculiaris 98,3 

ἀφορμιή (παραλογισμοῦ) 172,30 
ἄφωνος. οὐχ ἄφωνοι διατελοῦσιν 72,16. 23 

ἄχραντος 189,19. 20 

ἀψευδεῖν 15,30 
ἄψυχος 8,24 9,17 

Βάδισις (dist. ἕρψις, νεῦσις) 198,0 
βαρύς opp. ὀξύς 119,17 βαρεῖα προσῳδία 

expl. i. q. ἣ περισπωμένη 159,28 
βασιλίσχος 12,18sq. 6 ἐπὶ τῆς καρδίας 

δηλονότι ὧν τοῦ ἀστρῴου λέοντος ibid. 21 

βάσις. αἱ πρὸς τῇ β. γωνίαι 83,15 

βδελυρός coni. συχοφάντης 173,15 

I INDEX 

βῆτα signum libri 34,5 192,34 

βιβλίον 1,19 2,2. (ἐν τῷ παρόντι 8.) 6 160, 

1.5 δίχα βιβλίου 139,5 
βλέπειν 145,23 

βοηϑεῖν coni. ὑπέρ τινος λόγους ποιεῖσϑαι 
115,23 

βορρᾶς καϑαρός, ὑγιεινός 189,19 
βούλημα 100,29 

βούλησις dist. δόκησις 52,27 58,10. 12 

τῶν πολλῶν 102,10 plur. ibid. 9. 16 

βοῦς 42.4.7 112,10 192,1 170,6 
βραδύς. βράδιον 122,16 

βραχυλογία 189,31 

βραχύς. ἔχ τινος βραχείας ὁμοιότητος 9,32 

διὰ βραχέων ὑπομιμνήσχειν 8,16 συλλο- 
γίζεσϑαι 117,23 xata βραχύ 196,29 

197,11 πρὸ βραχέος 47,7 

βροτός 38,22 63,27 

βρῶμα plur. 93,2 

βωμός 8,30 

Γε. δέ ye 3,16. 28 40,18 μέντοι ye 160,21 

εἰ ph “τὸν ye L2Ted 

γειτνιάζειν 195,26. 28 195,10. 11 

Yettvlacts πρός te 196,17. 18 

yehaotixds 69,26 112,21. 23 

γένεσις dist. πάϑος 35, 23 sq. 

αἰσϑητή 110,21 

yevexds. y. στοχασμοί 1,14 3,6 κατὰ yx. 

166,31 γενικῶς coni. χοινῶς 

εἰς φύσιν 

πτῶσιν 

17,10 
γένος. τὰ γένη τῇ φύσει πρότερά εἰσι τῶν 

εἰδῶν 7,17 τὰ γ. συνωνύμως τῶν εἰδῶν 

χατηγορεῖται 38,29 

γεύεσϑαι ῥητοριχῆς 97,7 

γεῦσις 48,20 τῇ γ. χρίνειν 9,13 
γεωμέτρης 7,27 18,21 82,33 95,12 (opp. 

ὃ ψευδογραφῶν) 99,3 sq. 116,6 170,12 
γεωμετρία 17,25 83,8 ἀρχαὶ σημεῖα xat 

γραμμαὶ καὶ χύχλοι καὶ ἀξιώματα 7, 25 

76,7. 19 90,2. 10.12 94,10 ἐν ταῖς ψευ- 

δογραφίαις ταῖς κατὰ τὴν γ. 18,19. 20 
γεωμετριχός 18,21 76,6 γ. συλλογισμοί 

def. οἱ διὰ ποσοῦ συνεχοῦς συλλογιζόμενοι 
17,31 γ. ψευδὴς ἔλεγχος expl. 76,18 y. 

ἀρχή 195,19 ἡἣ γεωμετριχή 119,19 

γῆ 42,4 94,10 170,14 cf. ἥλιος 

γίνεσθαι. μηδὲν ἐκ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

ὄντος γίνεσθαι 49,28 
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γινώσκειν ἐρωτᾶν, ἀποκρίνεσϑαι 15,21 

γνωστός 119,21 sq. 

γλίχων 92,17. 19 

γνώμη φιλόνειχος καὶ μηδὲν εἰδυῖα 121,19. 20 

γνωρίζειν. τοῦτο ξανϑὸν εἶναι γνωρίσασα 

9,13 
γνώριμος comp. 3,33 πᾶσι (coni. xotvd) 

98,9. γν. ποιεῖν, γίνεσϑαι 87,3. ὃ 
γνῶσις περί τινος 9,30 εἰς γν. ἄγειν 24,11. 

(coni. ἐπιστήμην) 27 

γοργός ady. 106,16 

yobv 1,5 7,16 34, 20. 25 3 
40,27 41,25 49,11 50,4 5 

leptice 43,13 98,23 1 

γοῦν 35,7 37,13 

γράμμα. μηδὲ πᾶσαν σύνϑεσιν γραμμάτων 

συλλαβὰς ἢ ὀνόματα ποιεῖν δύνασϑαι 14,5 

5,26 37,20. 26 

2,23 al. epana- 

29,23 164,9 xai 

γραμματικός 107,14 

γραμμή 7,26 94,10 ἐφ᾽ ἕν διαστατή 96,5 

ef. στιγμή 
γραφή. ἐν yp. κείμενον 92,29. 80 lectio 156,23 

167,16. 27 188,31 189,2 geom. 90,2 
γυμνάσιον dial. 121,29 

γυμναστιχός 18,7 

Aaipwy (opp. ἄγγελος) 44,12 

*Saxtvhopetpety. τὰ δαχτυλομετρούμενα 

12,28 

δάχτυλος. ἐπὶ τῶν ὃ. ἐν ταῖς Ψήφοις συλ- 
λογιζόμενοι 12,25. 26 

δασύνειν grammatice (opp. Ψιλοῦν) 144,34 

δασύς. δασεῖα προσῳδία (opp. ψιλή) 143,33 

om. mp. 23,9 

δεδοιχέναι ἵνα μή 103,5 

δειχνύναι ὁ. infin. 2,4 διὰ συλλογισμοῦ 

11,1 et τοῦτο εἴη δεικνύμενον 94,23 
δειχτιχός τινος 29,20 46,25 122,21 194,12 

δειλία 134,2 180,1 sq. 

δεῖν. σημαίνει τὸ δέον χαὶ τὸ ὠφέλιμον χαὶ 

τὸ xaddy .. χαὶ τὸ ἀναγκαῖον .. καὶ τὸ 

συμφέρον 24,33 sq. τριχῶς 25,3 
δεῖνα. ὁ ὃ. 72,19. 20 82,27 

δεινὸς εἰς 101,26 

δεινότης (Ἀριστοτέλους) 112,13 
δεῖξις. τῇ χαλουμένῃ ἐπ᾽ εὐθείας ὃ. 75,33 

opp. διὰ τῆς ἀδυνάτου ὃ. ibid. 34 

δεχάς (ποιόν) 152,2. 1 

δένδρον. τὸ ὃ. τὸ ἑστηχὸς δυνάμει πλοῖον 

91,22 

διαίρεσις 207 

δεσμός (λύειν τῶν ἀμηχάνων τὸν ὃ. dyvo- 

οὗντα) 8,11. 13. 14 

δεύτερος (Opp. πρότερος) 5,25 18,4 ἐν τοῖς 

δευτέροις τῶν I[Ipot. ἀναλ. i. 6. ἐν τῷ 

δευτέρῳ (βιβλίῳ) τ. Πρ. ἀ. 47,11 50,9.10 
140,17 ef. 10,5. 6 

δέχεσϑαι τἀληϑῆ 123,10 ἀποχρίσεις 130, 

20 οὕτως λόγον 87,24 ἑκχατέρως δέχε- 
σϑαι 23,6 

δή. ἃ δή 3,28 ὅστις δή 162,12 ὥσπερ δή 

59,6 84,23 145,29 παρ᾽ αὐτοῦ δὴ τού- 
του 92,10 sim. 135,15 λέγω δή 6,26 
59,35 65,30 145,7 φημὶ δή 160,24 in 
apodosi (post ef) 38,5 τότε δή 166,22 

(post ὥσπερ) οὕτω δή 7,28 τὸν αὐτὸν 

δὴ τρόπον 130,21 (post ὅπερ) τοῦτο δή 

9,1 epanaleptice 40,20 153,16 (?) 156, 

3 176,27. 32 183,383 δὴ οὖν 144,7 οὖν 
δή 162,1 

On Bev. οἷα ὃ. 27,7 ὡς λέγοντα ὃ. 33,19 sim. 
196,19 

δηλαδή 8,10 40,5 138,1 150,14 
δηλητήριος (φάρμαχον) 2,12 

δῆλος. ὃ. ποιεῖν 179,20 186,24 τινὰ ὡς 

ἀγνοεῖ 71,12 

δήλωσις. πρὸς δήλωσιν 145,8 
δηλωτιχός 6,18 28,3 30,22 806,21. 21 57, 

13 59,15 60,37 al. μερικώτερόν ἐστι δη- 
λωτιχόν 41,20 

δημιουργός (πεδίλων) 40,31 

δημόσιος 32,25. 20. 80 

δήποτε. ὅπως ὃ. 7,11 οἵ. 166,22 n. 
δήπου 57,20 

δῆτα. οὐ ὃ. 24,18 42,32 82,12 πῶς ὃ. 135, 

12 τότε ὃ. 82,80 48,25 αὐτὸ ὃ. τὸ --- 

ϑεωρούμενον 158,28 
διαβεβαιοῦσϑαι 15,12. 14 
διάβροχος 62,10 

διαγινώσχειν 77,6 
διαγωγή. ἀγαϑὸς κατὰ τὴν ὃ. 40,25 
διαδέχεσθαι 198,13 

διαδιδράσχειν τὴν ἀπάτην 107,29 
διάϑεσις σωματιχή plur. 9,17 σώματος 86,19 
διαιρεῖν logice 25,10 31,12. 16 sq. 116,29. 

33 121,22 124,7 sq. 198,8 ἃ]. εἰς 20,31 

37,3 99.12.18 opp. συντιϑέναι 147,20 
159,23 ἀπό 142,22.24 145,15 éx 64,20 
med. 127,29 διῃρημένως (Opp. συνημ- 

vévws) 40,16 41.8.6 77,21 
διαίρεσις 7,29 31,14 ἡ τῶν ὄντων ἀνωτά- 

tw ὃ. εἰς φωνάς ἐστι χαὶ πράγματα 20,27. 
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28 τὴν πρώτην ὃ. ἔχειν περί τι 20,30 sq. 

τὸ χατὰ τὴν ὃ. (εἴδος) 21,21 δυνάμει τὸ 

διττὸν ἔχουσι οἱ παρὰ τὴν ὃ. (σοφισμοί) 

23,5 sq. τρόπος 81,8 sq. παραλογισμός 

92,2 τὸ παρὰ τὴν ὃ. (τρόπον τινὰ) παρὰ 

τὴν σύνϑεσιν (ἐστί) 145,16. 11 ὃ. ποιεῖ- 

σϑαι 127,19 sq. διὰ διαϊρέσεως ἐρωτᾶν 

84,22 ἐρώτησις xata διαίρεσιν ibid. 21 sq. 

ἐρωτᾶν 86,18 87,13 sq. éx ὃ. προβαίνειν 

85,7 τὸ éx ὃ. ληφϑέν 198.8 χωρίς, μετὰ 
6. 128,9 132,18 

διαιρετιχός. διαιρετιχῶς ἐρωτᾶν 84,32 διὰ 

τῆς ὃ. συλλογίζεσθαι 198,4 
διαχεῖσϑαι. τῆς τούτων φύσεως πόρρω 

διαχείμενοι 9,29 

διαχελεύεσθαι 2,29 

διάχλασις (ὄψεως coni. ἀνάχλασις) 9,33 

διαχόπτειν τὸν λόγον 28,90 

διαχριβοῦν med. 40,27 

διαχρίνειν 69,19 71,21.23 99,18 pass. 

περὶ τὴν διάλεξιν 91,14 

διάκρισις τῶν αἰσϑητηρίων opp. σύγχρισις 
23,15 coni. διάλυσις, dist. φϑορά 51,31.32 

διαχριτιχὸς ὄψεως 37,28. 29 sq. 54,10. 11 

59,12. 14 
διαλαμβάνειν 10,9 19,9 περί τινος 1,17 

2,5.16 27,3 28,31 37,5.10.12 (διειλή- 

φειμεν) 98,12 136,23 

διαλέγεσθαι dist. συλλογίζεσθαι 17,24. 25 
περί τινος 1,4 2,7 8,12 11,20 96,1 μετά 

τινος 102,8 121,18 φαύλως, καχῶς 9,24 

121,17 πειραστιχῶς 100,30 διαλεξάμενος 

42.26 
διαλεχτιχὸς συλλογισμός 2,4 7,16 λόγος 

(dist. ἀποδειχτιχός, σοφιστιχός) 5,1 191,14 

6. λόγοι μὴ γεγραμμένοι, γεγραμμένοι 32, 

20.21 cf. 149,8.4 ὃ. πραγματεία 3,17 

4.8 μέϑοδος 99,21. 22 δύναμις 77,2 ὃ. 

συνουσίαι (opp. ἐπιστημονιχαί) 82, 31 

διαλεχτιχῶς ἀποχρίνεσϑαι 49,19 --- ἡ δια- 

λεχτιχή expl. 4,3 99,20 sq. πρόϑεσις 

τῆς ὃ. 17,22 οὐχ ἔστιν ὡρισμένης τινὸς 

φύσεως 94,1 οὐχ ὡρισμένα ἔχει τὰ 

ὑποχείμενα 97,92 οὐχ ἀποδειχτιχή 95, 

23sq. dist. 7 σοφιστική 8,284. dist. ἡ 

πειραστιχή 88,20sq. ἀνοίχειον τῆς 6. 129,4 

- 6 διαλεχτικὸς τὰς ἀρχὰς συλλογίζεται 

96,2 ὃ ὃ. (opp.6 σοφιστής) ὥσπερ μὴ εἰδὼς 
ἐρωτᾷ 195,29. 80 190,18.19 οὐχ ἀπο- 

δειχνύει 95,26 sq. οὐδεὶς ὃ. Ψευδογραφεῖν 
ἐπιχειρεῖ 93,20 οὐ διαλεχτιχοῦ (ἐστι) τὸ 

I INDEX 

πρὸς πολλὰ ἐρωτήματα μίαν ἀπόχρισιν 
ποιεῖν 129,25 cf. 124,22 dist. ὁ πειρα- 
στιχός 18,6 sq. coni. πειραστιχός 71,11 
dist. ὁ πειραστιχός, ὁ σοφιστιχὸς χαὶ ἐρι- 
στικός 88,23 sq. dist. 6 ἐριστιχός 91, 

23 sq. 97,27 99,1 sq. ἀόριστος χαὶ ὁ ὃ. 

καὶ ὁ ἐριστικός 93,23 ὁ ὃ. καὶ ἐριστιχὸς 
περὶ τὰ xad’ ἕχαστα διατρίβουσι χτλ. 
(opp. 6 ϑεολόγος) ibid. 31 

διάλεξις 9,29 12,11 (coni. ὁμιλία) 32,25 

91,7. 14 (σοφιστική) 101,8 117,1 128,1 

172,30 
διάλογος Plat. 14,24 102,23 190,8 

διαλύειν pass. dist. φϑείρεσϑαι 51,26 sq. 
τὰ σοφίσματα 195,29. 80 med. 42,8 

διάλυσις τῇ ζωῇ ἐναντία, οὐ ταὐτὸν τῇ 

φϑορᾷ 51,25 sq. cf. διάκρισις 

διαμαρτάνειν. διημαρτῆσθαι 
ὕλην 4,9 τὴν ὕλην ἔχειν διημαρτημένην 
91 Ὁ 

διάμετρος (σύμμετρος, ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ) 
94,24 114,12 122,23 

διανοεῖσθαί τι 78,30. 32 διανοηϑείς expl. 

19,2 
διάνοια τῶν λεγομένων 39,13 48,14 119,30 

126,5 ἡ σύμπασα τῶν λέξεων διάνοια 
166,18 παρὰ τὴν ὃ. i. g. ἔξω τῆς λέξεως 

5,19 ἐν τῇ οἰχείᾳ ὃ. 12,14 

διαρϑροῦν 117,30 

διασαφεῖν 29,28 

διάστασις 96,3. 4 

διαστατὸς ἐφ᾽ ἕν 96,5 

διάστημα 9,91. 33 

διάταξις τοῦ νόμου 172,23 

τὸ ὑπὸ τῶν νόμων διαταχϑέν 
med. ὡς οἱ νόμοι διατάττονται 

χατὰ τὴν 

διατάττειν. 

108,11 
172,26 

διατελεῖν ἄφωνον 72,16. 23 
διατηρεῖν 21,17 

διατρίβειν περί τι 80,35 93,32 119,26 

διατριβή (ἀγωνιστιχή) 120,13. (σοφιστιχή) 24 

διαφέρειν. οὐδὲν διαφέρει 142,29 168,19 

διαφιλονειχεῖν 3,8 

διαφορά logice 10,9 

διάφορος τὴν φύσιν 44,16 coni. ἀμφίβολος 
188,35. 36 

διαφωτίζξειν διὰ παραδειγμάτων 21,28 
διαψεύδεσθαι 15,25 44,20. 22 
διδασχαλεῖον. εἰς ὃ. φοιτᾶν 99,1 

διδασχαλία τῶν χατὰ μέρος 7,28 sim. 10, 

29 89,12 ὃ. ποιεῖσϑαι περί τινος 17,15 
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διδασχαλικός 88,13 λόγος 1. 4. ἀποδει- 

χτιχός 17,17 coni. ἀποδειχτιχός 19,4 

διδάσκαλος 100,2 

διδάσκειν def. 35,18 159,33 sq. 

των ἐστὶ τὸ διαιρεῖν 86,29. 31 

διδόναι concedere in disputando saepe, τὶ 

11,4 25,31 97,11 sq. él τινος 24,25 

27,27 82,15 τὸ val ἢ τὸ οὔ 179,9.13.25 

180,4 182,1 al. cc. inf. 127, 30 al. 

expl. i. 4. συγχωρῆσαι καὶ ὡς ἀληϑῶς 
ὃν λαβεῖν 95,3.4 i. 4. συλλογίσασϑαι 

94,21 opp. λαμβάνειν 89, ἃ]. λόγους 

91, 10 

διελέγχειν 2,10 14,26 

διενίστασθαι c. inf. 116,27 

δ δ / 
οιοασχονυ- 

διεξίέναι τι 100,8 περί τινος 67,17 

69,8 
διέπειν. ὁ εὖ THY ἀρχὴν διέπων 190,5 
διευχρινεῖν 176,9 

διιστάναι τί τινος 5,1 

διχάζειν 173,25. 26 (cf. δίχη) med. ἀτέχνως 

97,5. 6 
διχαιοπραγεῖν 191,29. 30 

δίχαιϊιος (φύσει, xata δόξαν τοῦ xptvavtos, 

χατὰ τὴν διάταξιν τοῦ νόμου) 172,22 sq. 

τὰ ὃ. λέγειν 42,16 
δικαιοσύνη 131,20 τοῖς νομοϑέταις χαλὸν 

ἐνομίσϑη 7) ὃ. διὰ δειλίαν 108,4 
δικαιοῦν τινα opp. χκαταδιχάζειν 174,5 

διχαστής 173,9 sq. χρᾶται τῷ ἔργῳ τοῦ 

νομοϑέτου 20,8 sq. 
δίχη. τὰς δικασϑείσας δίχας χυρίας εἶναι 

173,26 
διορθοῦν med. 123,17 sq. 142,1 

δίπηχυς (τῷ πλάτει) 43,11 sq. 181,9 sq. 

διπλασίων 6,16 
δισύλλαβος 12,32 38,22 39,6 125,32. 34 

160,26 sq. 

διττός expl. 23,6 πᾶν ὃ. ἐν ὀνόματι καὶ 

λόγῳ ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ἢ φαντασίᾳ 
22,27 sq. τὸ 6. expl. i. 4. ὁμωνυμία 

καὶ ἀμφιβολία 164,25 165,31 παραλο- 
γισμὸς παρὰ τὸ ὃ. 24,32 τὸ ὃ. ἔχειν 

(expl.) 22,26. 32 145,15 (παρά te) 146,10 

167,12 διττῶς 136,29 

dlyac. gen. 50,11 97,5 139,5 
διχηλός 131,30 sq. 

δίχρονος opp. paxpds, φύσει μαχρός 145, 
1.9 

δόγμα τῆς φιλοσοφίας 101,13 102,1 
δογματίζειν ὑπολήψεις 101,24 
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δοκεῖν ὅτι videri impers. 111,14 114,13 

pers. ibid. 14 putare 123,17 c. dupl. 

accus. 123,21 to μηδαμῇ μηδαμῶς 60- 

χοῦν 20,11 δοχοῦσα 

δοχήσει 74,27 

ἀντίφασις 95,27 

δόκησις. ἡ ὃ. φαινομένη ἐστὶν ὕπαρξις 15, 

4.5 dist. βούλησις 52,27 53,10.12 ψευδής 

123,21 δοχήσει opp. ἀληϑείᾳ 14,28 15,1 

χατὰ δόχησιν 15,3. 4 

δόχιμοφ 91,12 

δόξα. δόξαν λαμβάνειν 10,3 

ὃ, ἀπάται 48,19 

χαὶ ὡς ἕν δοξάξουσα ibid. 21. 92 

τῶν παρεστώτων δόξα 91,19 

δοξάζειν 20,12 48,22 102,17. 8 103,21. 29 

΄ ‘ s αἱ περὶ τὴν 
ἡ ὃ. τὰ πάϑη συνϑεῖσα 

104,2 pass. 103,19 i. q. εὐδοχιμεῖν 

102,7 

δοξαστός. σόφισμα περὶ tod ὃ. 41,28 
δόσις. τρόπος τῆς ὃ. 152,91 

δοτική (πτῶσις) 107,11 180,4 

δρομεύς 91,6 

δρομικχός (ἀγών) 91,6 

δρύινος (ξύλον) 89,20 

δύναμις. 8. ἔχειν γράφειν, τοῦ γράφειν 

90,90. 82. 84 86,22 148,24 

ὃ, 17,2 τοῦ συλλογίζεσϑαι (coni. ἐπιστήμη) 

197,28 τὰς ὃ. τῶν λέξεων 74,31 

pet διττόν dist. ἐνεργείᾳ, φαντασίᾳ 22,24 

Sq. δυνάμει opp. ἐνεργείᾳ 6,18 45,25 

expl. 23,7 31,21 sq. μέγα τῇ ὃ. 197,1 

δυνάμει Ev τινι εἶναι 31,21 τὸ λεγόμενόν 

ἐστι δυνάμει τοιοῦτον 73,18 sim. 69,24 

80,25 126,31 156,25 160,10 δυνάμει 

λέγειν 13,14 30,24 79,31 114,22 118,6 

143,25 147,10 151,380 156,35 157,19 

171,35 172,5 180,14 183,15 188,34 

190,2 συλλογίζεσϑαι 94,15 λύειν 146, 
19 σημαίνειν 169,8 

δύνασθαι τοῦτο significare 118,5 δύναται 

initio enuntiati asyndet. 17,4 115,30 

146,24 147,10 169,29 171,12 188,13 

190,59 δύναται... δύναται anaphor. 143, 

18. 19.30.31 δυνήσηται 191,27 

δυνατός. λύσιν παρασχεῖν πολὺ δυνατώτε- 

ρος 101,26 εἰ ταὐτὸν ἦν τὸ ὃ. τῷ ἀναγ- 

χαίῳ 147,35 sq. 

διαλεχτιχὴ 

δυνά- 

δυσανασχετεῖν πρός τι 112,8 

δυσειδής 9,2. 8 

δυσϑεώρητος 122,22 

δύσις 168.6. 7 

δυσχολαίνειν 178,24 περί τι 67,15 

Comment. Arist. Π ὃ. [Alexander] in Sophisticos elenchos. 14 
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δυσχολία. τὴν ὃ. παρέχεται 171,5 
δύσχφλος 128,5 

δυσφώρατος 190,18 192,10 

δυσχερής 128,7 δυσχερῶς 190,15 

°’Eay ἀποχρίνηται. . καὶ ἐρεῖ 103,27. 28 c. 
opt. 120,35 195,4 ¢. ind. 129,6 cf. ay, 

χἄν 

ἑαυτοῦ. ὅταν χαϑ'᾽ ἑαυτοὺς σχεπτώμεϑα 68,22. 

34 sim. 137,14 
ἐγγράμματος φωνή 13,9 
ἐγγράφειν geom. opp. περιγράφειν 90, 13 

ἔγγραφος 149,8 
ἐγγυμνάξειν. τοὺς τοῖς ἀληϑέσιν ἐγγυμνα- 

σϑέντας 2,14 

ἐγχαλύπτειν 120,1] 

ἐγκαταμιγνύναι 52,10 

ἐγκεῖσθαι 113,16 

ἔγχλισις ἀπαρέμφατος 34,28 

éyxpatera 131,18 sq. 

ἐγχωμιάξειν (ΒΕλένην) 118,28 

ἐγχειρεῖν dialect. ἐπί τι 18,8 
ἐδάφιον. ὥσπερ χεῖται ἐν τῷ ἐ. γεγρᾶαμμέ- 

νον 39,22 

ἔϑος plur. τῆς πόλεως 115,25 
(Aptot.) 159,10 

et .¢.. opt. fut: θη θεοῦ οι 16 38,2 

41,27 53,35 58,16 59,5 60,26. 32 78,24 

80,16. 116,19 140,26 156,36 sq. 177,9 
184,21 c. ind. fut... opt. aor. 6,2 

ΘΝ: | fut::. .eenil aor, 41; 25°26 τ: 

coni. aor. .. ind. praes. 129,5. 4 ὁ. opt. 

. coni. 6,10—12 71,28.29 127,27. 28 
c. opt. praes... coni. aor. .. ind. praes. 

116,30. 31  c. opt. praes. .. ind. fut... 

ind. praes. 117,1—3 

εἰδέναι. ἰστέον δὲ ὅτι 83,23 εἰδέναι Set ὅτι 

199,12. 140,10 

εἶδος 7,17 (cf. γένος) τὰ εἴ. οὐσιώδεις ποιό- 

τητες (εἰσί) 152,3 μέρη τῶν εἰ. τὰς ὑπο- 

διαιρέσεις τῶν εἰ. λέγει 17,3.4 εἶδος τοῦ 

συλλογισμοῦ (opp. ὕλη) 7,1 τὸ εἶ. ὑγιὲς 
ἔχειν 5,17 χατὰ τὸ συλλογιστιχὸν el. 

μὴ ὑγιῶς ἔχων, ἐσφαλμένος 4,30 7,11 τῶν 
κατηγοριχῶν συλλογισμῶν τὸ el. τριττὸν 

εἶναι 2,4 εἴδη τῶν σοφιστιχῶν ἐνοχλήσεων 

20,18 εἶδος ζῴου 38,23 cf. 89,29 εἶδός 

τι τοιούτου λόγου σοφιστιχοῦ 7,30 τὸ τῆς 

πειραστιχῆς εἶδος 18,26 

ἔϑος αὐτῷ 

I INDEX 

εἶναι περί tt 20,32 sq. πρὸς τὸν λόγον 
118,25. 29 ὅτι οὐ πράγματός εἰσιν ἑνός 

56,19 τινί i. gq. ὑπάρχειν 149,20 διὰ 

τὸ μὴ ἀληϑέσιν εἶναι 124,30 ἐστί om. 
ἔχων ἴῃ coni. periphr. 82,26 τὰ μὴ 

ὄντα ὡς ὄντα νομίζουσιν οἱ ἄπειροι 9,25 
ἣ τῶν ὄντων ἀνωτάτω διαίρεσις εἰς φωνάς 

ἐστι καὶ πράγματα 20,217 sq. 37,2 εἰ 

ἦν κοινὸν πάντων γένος τὸ ὄν 94,4 sq. 

ἕν, οὐ πολλά, οὐ πεπερασμένον τὸ ὄν 

114,1 sq. (cf. Παρμενίδης) ὄντως 121,25 

151,16 

εἴπερ 131,12 c. opt. 190,12. Ὃ. coni. 
31 εἴπερ ὅλως 95,32 

εἷς ἀριϑμῷ, εἴδει 68.2.3 126,29 τῷ ὑποχει- 
μένῳ ibid. 35 τῷ λόγῳ 121,2 τὸ ἕν 

coni. πρώτη οὐσία 67,28 

εἰς pro ἐν. 34,25.26 ele τὸ c.. inf 27 

187,5 194,33 
εἰσάγειν ἕτερον νοῦν 66,24 ἐρώτησιν pass. 

84,29 διαίρεσιν pass. 86,10 τὸν τρίτον 

ἄνϑρωπον 158,20 τινὰ ἀδικχηϑέντα 175,22 
τὸν Δία λέγοντα 34,19 sim. 102,22 6. 

ace. c inf. 1,19 50,22 

εἰσβάλλειν εἰς thy διδασκαλίαν 16,29 

εἶτα ἐφεξῆς 3,9 οὕτως ibid. 19 

εἴτε 15,28 .. ἤ 193,30 
ἕχαστον 

80,27. 

e{te.... 

ἕχαστος. ταῖς xad’ 
196,29 

ἑχατέρως 23,6 

éxetvog epanaleptice 197,28, 29 198,2 

éxetoe.i..g. ἐχεῖν 59,26 71,11 ΠῚ πὴ 

121,1 189,9 140,4 161,6 193,10 

ἐχλαμβάνειν intellegere οὕτως 19,31 
χῶς 84,1 

ἔχλειψις 147,21. 22 

ἐχπίπτειν τῆς συλλογιστιχῇς συζυγίας 4,10 

τῆς ἀληϑείας 136,25 

ἐχειϑέναοι, 19,11 21,384 23,17 28,1 Sis 

120,14 148,1 164,13 172,19 med. 29,3 
31,25 55,8 125,17 126,16 168,8 171,23 
189,33 

ἐχφαίνειν διττόν τινα νοῦν 28,25 

ἐκφέρειν. τοῦ “dpm καὶ “λέγω᾽ ὁμοίως ἐκχ- 
φερομένου 23,13 sim. 108,19 150,1 ἐνερ- 

γητιχῶς 67,1 συμπέρασμα pass. 29,10. 17 

85,30 tov λόγον παροξυτόνως 32,26 λό- 
yous 97,7 ὅρον ἄλλως χατὰ τὴν προφοράν 
pass. 44,34 χαχῶς τὴν ἀπόχρισιν pass. 

81,18 

ἐχφεύγειν ἀπάτην 159,23 

προσϑήκαις 

τρι- 
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ἐχφωνεῖν 23,8 28,217. 28 (ἀρσενικῶς) 36,5 

108,2 
ἔκχυσις ὕδατος 48,24 

ἔλαιον 92,17 

ἐλάττων πρότασις logice 22,15 sq. 25,5 59, 

20 sq. 26,14.16 ὅρος 59,8 τὸ ἔλαττον 

expl. i. 4. τὸ μεριχώτερον, τὸ μεριχόν 

199,17 sq. 

ἔλαφος 112,10. 25 131,30 
ἐλέγχειν 1,17.21 2,8.18 3,5 saepe dist. 

συλλογίζεσθαι 11,11.12 φαινομένως, ἀλη- 

ϑινῶς 75,14 sq. 125,8 al. 

ἐλεγχοειδής 127,2 
ἔλεγχος 2,8 saepe def. 58,11 61,5 177,12 

sq. 181,24 sq. dist. συλλογισμός 10,5 sq. 

οὐ γίνεται ἐκ δύο χαταφατιχῶν προτάσεων 

ibid. L5sq. τοῦ ἐ. μέρη εἰσὶ δεκατρία 

ὅ,18.19 δοχῶν 8,5) κυρίως, ᾿ ἀληϑῶς, 

ἀληϑής (Opp. φαινόμενος) 5,18. 28 sq. 

6,16 6,30 7,7 9,18. 21 20,2 sq. 123,26 

φαινόμενος expl. 5,15 sq. τρόποι παρ᾽ 

ὅσους ὁ φαινόμενος ἔ. γίνεται 132,11 σο- 
φιστιχός 1,0. 8 2,2. 16sq. saepe 1.4. φαι- 

γόμενος 7,68q. ἡ τῶν σοφιστικῶν ἐ. διαί- 

ρεσις τὴν πρώτην ἔχει διαίρεσιν ἢ περὶ φωνὰς 

ἢ περὶ πράγματα 20,30 τοῦ ἐ. τοῦ κυρίως 

ἴδιον opp. τοῦ σοφιστικοῦ ἴδιον 65,27 sq. 
Ψευδής expl.76,13 χαϑολιχοὶ πάντων τῶν 
Ψευδῶν συλλογισμῶν 1014. 29 ὁ χατὰ τὴν 

ὁμωνυμίαν ἔ. 125,5 ἐν τοῖς ὁμωνύμοις ἢ 
ἀμφιβόλοις ἐ. (i.e. ἐν τοῖς κατὰ τὴν ὁμωνυ- 

υἱαν ἢ ἀμφιβολίαν) 123,28 τὸν ἔ. ποιεῖσθαι 

πρός τι 0,4 ἔλεγχον συλλογίζεσϑαι 157,8 
ἐλεεινολογεῖσϑαι 42,18 
ἕλχειν pass. ὑπὸ τῶν φλεβῶν 93,2 

δλλεύπεῖιν deesse 61,19.20 73,15 119,33 

196,14 

ἐλλειπτιχός 18,23 29,19 100,16 

ἔλλειψις 54,30. 31 74,14. 23 
ἐλλιπής 189,33. 35 λέξις 60,21 183,30 

διαίρεσις 80,29 ἐλλιπῶς 76,17 91,28 

ἐλλιπέστερον 80,24 180,28 
ἐλπίζειν. οὐδ᾽ ὄναρ ἂν ἤλπισεν ὅτι 197,9 

ἔμπαλιν 146,80 ἃ]. τὸ ἔ. 63,6 

ἐμπειριχός. οἱ ἐ. τῶν ἰατρῶν 97,23. 24 
ἐμποδίζειν τὸ χοινὸν ἔργον 53,23 

ἐμποδιστιχὸς τοῦ φρονεῖν 110,22 
ἐμποιεῖν ἀσάφειαν τῷ λόγῳ 59,7 φαντασίαν 

08,2. 9 ὠφέλειαν 121,29 ἀπορίαν 191,10 
νόσον 198.1 

ἔμπροσϑεν expl. 189,10. 17 
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éugatvery 88,19 158, 11 
104,21 182,17 sq. 

ἐμφανίζειν 25,5 72,21 121,19 123,24 

132,12 .155,9 178,19 

ἐμφάνισις 135,34 154,38 

ἐμφέρειν pass. ἐν τῷ ὁρισμῷ 176,9 

pass. ἔν τινι 

ἐμφυσᾶν 8,91] 

ἐμφύσημα 8,92 

ἔμψυχος 38,23 

ἐνάγειν εἰς ἄτοπον 100,24 

ἐναλλάττειν. ἐνηλλαγμένως 107,30 

ἐναντίος. τὸ ἐ. dist. τὸ ἀντιφατιχῶς ἀντι- 

χείυενον 10,26. 29 11,8 

ἐναργής adv. 33,22 λίαν 97,13 184,2 
ἐνδειχνύναι med. 46,17 

ἔνδειξις. εἰς & 46,20 

ἐνδελεχισμός. xat ἐνδελεχισμὸν ἐρωτᾶν 
128,60 

ἐνδέχεσϑαι. ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης 44,13 

ἔνδοξος. δοχοῦντα, φαινόμενα ἔ. 2,10. 15 

5.28 ἁπλῶς 18,11 sq. expl. ibid. 15 

ἔνδυμα 8,28 

ἐνέργεια opp. πάϑος 35,22 sq. 56,17 67,2. 

6 75,6 108,20 plur. 153,20 sq. évep- 

yela opp. δυνάμει 6,18 45,25 dist. dv- 

νάμει, φαντασίᾳ 22,24 sq. ἐνεργείᾳ Aap- 

βάνειν 104,21 προστιϑέναι ibid. 25 108, 
12.17 ἐρωτᾶν 150,12 χατ᾽ ἐνέργειαν 

ὁρατά 120,1 ἐχ τῆς ἐ. πιστοῦσϑαι 13,30 

ἐνεργεῖν 6,22 45,28.29 149,32 153,21. 

(ἐνέργειαν) 22 τῇ ὄψει 47,4 περί τι 

48,22 περὶ τὴν μάϑησιν 35,17 sq. 56,16 

nat’ ἐπιστήμην 116,11 

ἐνεργητιχός opp. παϑητιχός 35,16sq. 67, 

3.4 121,9 189,15.16 ἐ. ῥῆμα 75,5. 6 
ἐνεργητιχῶς λέγειν 36,27 ἐχφέρειν 66,36 

ἐνέχειν. ἐνσχεϑεῖσα τούτοις 3,24 

ἑνιχὸς ἄνθρωπος 67,26 68,6 ἑνικῶς 160,13 
ἐνίστασϑαι πρός τι 10,24 11,4 58,14 

114,15. 16 151,11 153,31 154,2. 4 159,30 
165,36 τὸ ἐνεστὼς μὴ εἶναι χρόνον 190,28 

ἔννοια τοῦ λεγομένου 29,4 135,14 πρὸς 
ταύτην τὴν ἔ. εἰρῆσϑαι 8,8. 9 ὑπάγεσϑαι 

εἰς &. 49,34 
ἐνορᾶν pass. ἔν τινι 82,24 

ἑνοῦν. ἡνωμένως 40,11 

ἐνόχλησις σοφιστιχή plur. 2,7 20,18 

ἔνστασις (thy χειμένην πρὸς τοῦτο ἔ.) 112,19. 

29 119,13 al. 
ἐνταῦϑα i. 4ᾳ. ἐν τούτῳ 114,29 
ἐνταυϑοῖ i. ᾳ. ἐνταῦϑα 176,11 

148 
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ἐντεῦϑεν. χἀντεῦϑεν 46,5 57,30 74, 28 

110,39 

ἔντομος. τὰ & Cwa 191,2 

ἐντυγχάνειν τοῖς διαλόγοις, τῷ ὑπομνήματι 

14,24 58,27 οἱ ἐντυγχάνοντες 95,3 

éFayyeAtixds 11,27 

ἐξάγειν εἰς ἔργον thy ὑπόσχεσιν 35,3 συμ- 

πέρασμα (ἐν ἐρωτήσει) 114,2 142.9 

ἐξαχριβοῦν 187,4 med. 10,4. 1 

ἐξανέχειν 33,20 

ἐξαρτᾶν pass. τινός 135,14 
ἐξεταστιχός coni. ζητητιχός 118,17 

ἐξηγεῖσθαι 61,10 178,15 διά τινος 169,18 

τινὲς τῶν ἐξηγησαμένων 1,4 

ἐξήγησις 117,29 133,22 135,10 183,27 

ὃ διττὴν ἔχει ἐ. 9,26 

λεχτιχήν 4,28 

ἐξηγητιχός ὅ,24. 25 

ἑξῆς post partic. 46,6 τὸ ἑ. (τούτων) 46,25 

261 ἐν cote) .62.8,8.10522.! 10 <é.08HE 

λέξεως 88,22 95,28 

ἕξις τῆς ψυχῆς 40,27 
ἐργῶδες γάρ ἐστι καὶ πολλῆς τῷ ὄντι ἕ. 

137,16 

ἐξισάζειν coni. ἀντιστρέφειν 49,33 

ἔξωϑεν λαμβάνειν 18,23 53,23 

plur. εἰς τὴν δια- 

ἀποδειχτιχή 17,9 

ἐοιχέναι τινί 104,2 videri 100,12 παρὰ 

τὸ εἰχός 44.4 

ἑορτή 8,29 9,1 cf. Πρόκλος 
ἐπαγγελία. τὴν ἐ. πληροῦν 19,11 

ἐπαγγέλλειν (coni. προφέρειν) recitare 

139,5 
ἐπάγειν τομήν, καῦσιν 25,13 afferre 6,2. 6. 

7 21,34 30,19. 22 al. ὕστερον 114,8 we 
συμπέρασμα 97,14 ὡς ἀἰτίαν 145,13 ἀπο- 

φαντιχῶς (opp. ἐν ἐρωτήσει ἐξάγειν) 114,3 

συμπεραντιχῶς ibid. 9 αἰτίαν 13,13 68,19 

141,15 ἔνστασιν 112,18. 29 λύσιν (τιν 

9,.10.145. 72,26 83,17 185,4 157,4.15 

160,20 παράδειγμα 32,3 64,29 142.4 

παραλογισμόν 41,35 συμπέρασμα 25,11 

85,9 105,26 (ἐπάξωμεν) 193,32 τὸ xadd- 

Aov 112, 2.6. (δι᾿ ὀνόματος, διὰ λόγου) 

13sq. continuare 5,5 8,20 19,17 26,17. 

28 42,6 al. ὡς am ἐχείνων ἐπάγει τὸ λε- 
γόμενον 81,11 

ἐπαγωγή. ἐκ τῆς ἐ. δεικνύναι 65,22 δι᾽ ἐ. 
«συνάγειν 198,9 

ἐπαίρειν. τοῦ ϑρασυτάτου Πώλου τὸ ἐπηρ- 

μένον 14,26 

ἐπαιτιᾶσϑαι 122,19 

I INDEX 

ἐπαναδίπλωσις 15,6 

ἐπανέρχεσθαι πρὸς τὸ προκείμενον 3,3 
ἐπανιέναι ἐπὶ τὸ προχείμενον 72,4 83,5 

ἐπειδήπερ θῦ,8 

ἐπέρχεσθαι τὴν λέξιν 195,17 
ἕπεσϑαι log. 97,19. sq. τὸ ἑπόμενον 49,14. 

20 

ἐπέχειν c. inf. wnpedire 25,11 cf. 74,29 

ἐπηρεάζειν τοὺς προσδιαλεγομένους 66,13 

ἐπί τι opp. ἁπλῶς 42,25 ἀληϑής 171,16 
ἐπιγίνε σϑαί τινι 90,22. 28 

ἐπιγινώσχειν 3,39 187,0. 1 190,16 

ἐπιγράφειν 1,8.16 2,1 5,22 102,23 

ἐπιγραφή 1,9 4,4 5,23 
ἐπιδέχεσθαι ἀπόχρισιν 129,12 
ἐπιδιορϑοῦσθϑαι 33,26 34,20. 21 

ἐπίδοξος xata thy τέχνην (σκυτεύς) 146,12 

ἐπίδοσις coni. τελείωσις 197,2 2. 

ibid. 3 

ἐπιέναι τὴν λέξιν 135,33 

ἐπιξηπεῖν 2,12 

ἐπιθυμία 108,2 

ἐπίχαιρος 11,15 

ἐπικρατὴς τῶν πολεμίων 27,11 
ἐπίχρυψις. μετὰ & 100,6 χωρὶς ἐ. 101,21 

ἐπιλέγειν 108,2 

ἐπιμέμφεσθαΐί τινα 147,32 

ἐπινοεῖν 147,10 

ἐπιορχεῖν 42,32 sq. 74,7 sq. 

ἐπίπαν opp. ἐπ᾽ ἔλαττον 144,17 

ἐπίπεδος (σχῆμα) 83,20 

ἐπιπλήττειν τινά vituperare 53,11 
ἐπιπολάζειν 12,5 

ἐπιπόλαιος coni. ἰδιώτης 13,23 

ἐπίρρημα χρονιχόν 189,17 

ἐπισημαίνειν med. 82,33 

ἐπισημειοῦν med. 145,29 

ἐπίσκεψις. & moretodar 4,5 
ἐπισπεύδειν ὁ. inf. 100,1.2 

éxistactat τοῦτο expl. 116,8 sq. 
ἐπιστήμη def. ἕξις ἀποδειχτιχὴ περὶ τὸ ἀεὶ 

ὡσαύτως ἔχον 17,9 πᾶσα ἐ. ὑπόληψις 

77,18 
λέγεται ἀρχῶν 95,34 ἐπ᾽ ἄπειρον καὶ at 
ἐ. αὐξηϑήσονται 75,30 ἀποδειχκτιχὴ ἐ. 

3,27. 29 
ἐπιστημονιχός Opp. σοφιστιχός 14,11 Ad- 

γος ibid. 21 ἐ. συνουσίαι (opp. διαλεχτι- 

zat) 82,32 τέχναι 98,217 ἐπιστημονιχῶς 

coni. xat” ἀλήϑειαν 16,20 
ἐπιστήμων 23,33 sq. 125,6 sq. 141,9 sq. 

y ἔχειν 

οὐδεμία ἐ. περὶ τῶν οἰχείων δια- 



VERBORUM 

ἐπιστημόνως ἐρωτᾶν, ἀποχρίνεσϑαι 15,22 
16,9 sq. συλλογίζεσϑαι 

198,1 

ἐπιστομίζειν 135,17 160,20 

ἐπισυνάγειν συλλογισμόν pass. 59,14 
ἐπίσχειν (Ὁ) 14,29 

ἐπιτείνειν τὸ ἄτοπον 1417, 

ἐπιτέχνησις plur. 8,21 9,7 

ἐπιτηδεύειν τι 198,2, ὃ pass. 14,14 

ἐπιτιϑέναι ὄνομα 12,1. 19 28,17. 18 

ἐπιτρέπειν. τὸ παρὰ τῶν σοφῶν ἐπιτρεπό- 
μόνενον (coni. ἐπαινούμενον) 103,20 

éritptppa 9,3 

ἐπιφάνεια 45,16 (σαρχός) 169,27 

ἐπιφέρειν addere, continuare 5,24 17,17 

44,16 69,1 127,4.5 135,10 144,21 al. 
τὶ χατά τινος 167,5 afferre παράδειγμα 

33,6 συμπέρασμα 52,11 146,28. 37 

ἐπιφορά 112,11 

ἐπιχειρεῖν dialectice 96,23 121,33 els 
τὸ ἐναντίον 27,24 [ἐν] πᾶσιν 77,2 περὶ 

mavtés 96,22 99,9 195j26 dee 117,19 

ἔχ τινος (ἐχ τοῦ ἐναντίου) 24,21 91,18 

ἀπό τινος (ἀπὸ τῶν χοινῶν) 98,26 102,11. 

20 108,6 sq. 

ἐπιχείρημα 186,15 
ἐ. ἐν τῷ πέμπτῳ τμήματι τοῦ [Περὶ ἕρρμ.. 

190,22. 28 εὐπορεῖν ἐπιχειρημάτων 118, 
12 sq. 

ἔπος. πρὸς & 34,6 τὰ ἔπη ibid. 7 τὰ é. 

χύχλος 82,29. 30 cf. 83,21 
ἐραστής 118,29 

ἔργον. τὸ xotvoy & 53,23 
ἐργώδης 137,16 

épediCery i. 4. ἐρίζειν 164,4 

ἐρευνᾶν 101,15 
ἐρίξειν coni. δυσκχολαίνειν 

12,1.10 162,14 164,8 
ἔριον 51,27 

ἔρις. δύναμις τῆς ἔ. 16,18 

ἐριστικχὸς συλλογισμός (coni. σοφιστιχός) 4,8. 

14 sq. opp. συλλογισμός 8.12 expl. 18, 

30 sq. 1.4. ἀγωνιστιχὸς 6.19.3 1.4. σόφισμα 

ὅ,80 τοῖς ἐ. λόγοις τοῖς 7 ἐξ ἐνδόξων ἢ 
φαινομένων ἐνδόξων φαινομένοις 5, 11. 12 

— ὃ ἐριστιχός (coni. σοφιστιχός, dist. ὁ δια- 

λεχτιχός, ὃ πειραστιχός) 88,25 dist. ὁ σο- 

φιστιχός 88,20 54. 99,15 ὁ ἐ. καὶ ὁ σοφιστὴς 

ὁ αὐτός, τῇ προαιρέσει μόνον διαφέροντες 

89,12 opp. ὁ διαλεχτιχός 97,28 99,1 sq. 
opp. ὁ πειραστιχός 99,14 — ἡ μιμουμένη 

ἐπιχειρεῖν 90,29 

τὸ τέταρτον χαὶ ἕχτον 

178,25 6 2 

εὐλαβεῖσϑαι 213 

(ὑποκχρινομένη) ταύτην (τὴν διαλεχτιχήν) 

ἐριστιχή 94,2. 14 

ἑρμηνεία plur. 39,16 189,22 

ἑρμηνεύειν 187,90. 92 188,2 pass. 20,9 

39,21 112,12 
ἐρρωμένος χατὰ τὸ σχῆμα 135,28 τὸ σχῆ- 

μα ἐ. ἔχειν, φυλάττειν 190,9. 24 
ἐρυϑριᾶν 2,27 

Epyeotat εἰς τὴν διδασκαλίαν 7,28 | 
τῶν ἀποχρίσεων 122,15 

ἕρψις 198,6 

ἐρωτᾶν dialectice 2,25 saepe τοῦ χαλῶς 

16,3 
ἀντίφασιν 103,17 οἱ 

ἐρωτῶντος ἔργον χατὰ διαίρεσιν 

81, 15 sq. 

ἐν ἀσυλλογίστῳ συζυγίᾳ ἐρωτώμενοι λόγοι 

4,23 
ἐρώτημα. διὰ TO συμπέρασμά ἐστι τὸ é. 

141,17 sq. 
ἐρωτηματιχῶς τὰ συμπεράσματα προάγειν 

120,17. 18 
ἐρώτησις ἀρίστη 179,2 

zat ἀντίφασιν 81,35 
87,13 τὰς ἐ. ποιεῖσϑαι πρός τι 68,22 
ἐν ἐ. ἐξάγειν, ἐπάγειν 114,2. 12 

ἐρώτησιν ἀναγνωστέον 84,4.5 προάγειν 

114,15 χωρὶς ἐ. ἐπάγειν 112,2 

περὶ τὰ 

> 
XAT 

ἀντιφάσεως 82,10 

“OTH διαίρεσιν 

> 
χατ 

ἐρωτικῶς διαχεῖσθαι χρήματα, 
ἔχειν τῶν χρημάτων 118,20. 21 

ἐσχάτως 155,5.6 156,31 

ἑταίρα 32,25 

ἕτερος pev.. & δέ 96,31. 32 

ἔτι ye μήν 74,22 99,13 109,28 ἔ. δὲ xat 
84,17 al. & te xat 120,24. 28 

ebapyos διττόν 190,4. 5 
εὐδαιμονεῖν 115,10 

εὐδαιμονία 114,25 sq. 

εὐδαίμων 114,28 sq. 

εὔδηλος. εὔδηλον ὅτι 13,4 ὡς 49,16 77,26 

111,0 180,2 

εὐεχτεῖν 8,20 sq. 

εὐεξέλεγκτος 117,21 

εὐθύνειν vituperare 78,12 86,18 

εὐϑύς. ὑπερβατὸν καὶ μὴ xav εὐϑεῖαν χείμενον 

176,13 εὐϑεῖα (πτῶσις) 108,5 185.2. 8. 

2954. ἐπ᾽ εὐθείας 107,16.19 108,1 104,36 

185,0. 15.33 xat’ εὐϑεῖαν φερόμενον 185, 

18 — ἐν προοιμίοις εὐθύς 4,7 

τοῖς ἑξῆς 5,8 εὐϑύ adv. ec. gen. 91,6 

εὐχόλως ἐπιγινώσχειν 187,7 

εὐθὺς ἐν 

εὐλάβεια περὶ τὸν ὅρχον 173,10 
εὐλαβεῖσθαι ἵνα μή 138,1 



214 εὔλυτος 

εὔλυτος (εὐδιάλυτος A) coni. ψευδής 156,30 
εὐορκεῖν 42,32 sq. 74,8. 9 

εὐπορία λόγων 101,1 

εὕρημα δειλῶν ἀνθρώπων 103,5 

εὐτελής coni. εὐεξέλεγχτος 117,22 

εὐτροπία. ἡ ἐν ἤϑεσιν εὐτρ. 40,25 
evouns (παραδείγματα) 8,24 

evowpatos 117,23 

εὐχερής 16,17 112,5 66,20 

14,15 εὐχερέστερον 130,20 

εὖχος διδόναι 34,21 sq. 

ἐφάπαξ 62,15 

ἐφαρμόζειν intrans. τινί 82,34 

162,9 
ἐφεξῆς 17,1 171,20 ted 151,28 

παράδειγμα 39,30 172,10 at ἐ. γωνίαι 

95,7. 14. 16 
ἐφερμηνευτιχός 19,17 193,26 

ἐφιέναι c. inf. permittere 164,5 

licet 128,11 
ἐφιστάναι. ἐφιστάνει λέγων 74,24 ἐπίστησον 

ὅτι 178,20 ἐφίστασϑαι coni. προσέχειν 

110,4 
ἔχειν ἕν καϑ᾽ ἑνός 70,5 τὸ διττὸν καὶ τὸ 

ἀμφίβολον 145,15 τινὰ ἐληλεγμένον 11,90 
τὸν ἀποχρινόμενον διδόντα 111,24 ἔχε 

107,82 τούτου οὕτως ἔχοντος 194,2 
137,31 164,22 τῆς ἀκχολουϑίας ἐχόμενος 

27,5 

εὐχερῶς 3,36 

ἐπί τινος 

tO &é. 

ἐφεῖται 

ΖΔηλωτής 79,20 
ζῆτα signum libri 163,13 

ζητητικχός coni. ἐξεταστιχός 118,17 

ζητεῖν tt 1,5 (πότερον) 187,2. 4 xad? éav- 

τόν 121,11 περί τινος 49,26 

μενον 44,31 

ζωή 51.24.25 cf. διάλυσις, φϑορά 

ζῷον 102,9 sq. 190,9. 21 

τὸ ζητού- 

Ἡγεῖσθαι. τὸ ἡγούμενον logice 49,14. 19 
ἤγουν scilicet 15,1 17,29 24.1.84 25,12 

35,28. 33 36,5 40,11 45,24 57,11 74,31 
103,10 109,1 110,17. 114,2 116, 29 
121,12 127,12. 25 130,14 183,12 152,8 
157,30 

ἤδη in logica consequentia 41,33 51,28 
60,4. 16 

I INDEX 

HOovy 110,17 sq. 111,13 sq. 131,5 177, 
10, 9η: 

ἠλίϑιος 45,1 

ἥλιος 48,20 μείζονα εἶναι τὸν ἥ. τῆς γῆς 

110,14 

ἡνίχα 121,33 123,10 126,28 Ὁ coni. 
21,16 6. coni. et indic. 144, 16.17 ef. 
ὁπηνίχα 

ἤπερ post compar. 14,15 113,26 180,28 
133,18 

ἠρεμεῖν 6,7 

jews 118,30 

ἤτοι — ἤ 17,7.9 seilicet 25,2 47,22 49.4 
23 59,11 60,25 73,23 74,7 75,5 104,19 
115,11 120,8 125,14.24 133,15 135,7 
138,24 141,17 148,0. 12 158,12 

ἥττων πρότασις 39,28 
ἦχος 145,1 

Θαλάττιος (ὕδατα) 34,2 

ϑανάσιμος coni. βλαβερός (φάρμακα) 3,18 
175,13. 14 ; 

ϑάνατος διάλυσίς ἐστι χαὶ διάχρισις ψυχῆς 
χαὶ σώματος ἀπ᾿ ἀλλήλων... οὐ ταὐτόν 
ἐστι τῇ φϑορᾷ 51,32 sq. 52,17 ἀναρμοστία 
ἐστί 188,8 

ϑαρρεῖν τῇ ἀποδείξει 114,10.14 ϑαρρούν- 
τως 198,11 

ϑεῖος. ὃ. σώματα (coni. οὐράνια) 50,4 

ϑεολογεῖν 121,1. (μετά τινος) 6.11 

ϑεολογία coni. χαϑόλου φιλοσοφία 120, 31 
121,3 

Deordyos i. 4. ὁ χαϑόλου (opp. ὁ διαλεχτι- 

χός) 93,27 sq. 

ϑεός. ὅπερ (τὸ ψεύδεσθαι) οὐχ ἔστι ϑεοῦ 

94,20 

ϑέσις ἀνθρώπων 108,12 ἀἰϊα]θοίϊοα 72,31 
76,4 118,8. 10. 27 164,8 176,31 181,27 
expl. i. q. πρότασις 131,11 

λεγούσῃ 50,20 

ϑεωρεῖν περί τιπος 99,18 

ϑεώρημα 122,2Ὼὼ0 plur. εἰς τὰ Φυσιχά 

118,8 
ϑεωρητικχός τινος 167,35 

ϑεωρία 176,21 περὶ τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγ- 
χων 99,22 

ϑηλυχός (πτῶσις, ὄνομα) 107, 12. 18. 16 

108,2 sq. 109,2 185,17.26 ϑηλυχῶς ibid. 
23 186,13. 16 

τῇ ὃ. tH 
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VERBORUM 

ϑήλυς grammatice 107,27 
ϑνήσχειν dist. φϑείρεσϑαι 51,34 sq. 

ϑροεῖν pass. 57,29 
dopa. ἡ τῶν ϑ. προσαγωγή 8,30 
ϑυμοῦσϑαι (coni. ὀργίζεσϑαι) 110,2. 8 

Ἴαμβεῖον plur. 159,1 sq. 
ἰατρικός 76,7 ἡ ἰατριχὴ ἐπιστήμη (ἐστί) 

11,11 sq. ἀρχαὶ τῆς ἰ. 76,8 πῦρ, γῆ καὶ 

τὰ μεταξύ 94,10 

ἰατρός 2,11 116,2 sq. οἱ ἐμπειριχοὶ τῶν ἰ. 

91,24 

ἰδέα (ἀκίνητος) 158,22 

ἴδιο ς. ἰδίως, ἰδίᾳ (καὶ. χωρὶς) κατηγορεῖν 40, 
12.20.27 41.8.9 λαμβάνειν ibid. 25 ἰδίᾳ 

zat ἰδίᾳ 53,1 

ἰδίωμα plur. 9,21 
ἰδιώτη ς (coni. ἐπιπόλαιος) 13,23 78,2 136, 

8 (coni. παῖς) 139,83. 35 

ἰδού 5,32 10,29 36,4 51,27 96,29 112,23 

ἱερεῖον. ἐν τῇ προσαγωγῇ τῶν ἱερείων 8,29 

ἵνα c. optat. antec. praes. 87,13 178, 24 

0: ind. fut. 85,22.32 177,16 Ὁ coni. 

consecutive 30,17 33,28 59,27 69,27 

71,23 85,26 138,3 144,34 145,25 c. inf. 

69,30 

ἱππιχὸς ἀγών 33,8 ἡ ἱππιχή ibid. 9 

ἵππος 4,24 42,4. 69,26 136,7 162, 32 

170,6 

ἰσοδύναμος 45,3 

ἴσος. ὡς ἴσον λαμβάνειν 30,33 ἐπ᾽ ἴσης 
21,10 

ἰσοσχελής 83,14. 16 

ἰσχυρὸς τόπος εἰς τὸ εἰς παράδοξον ἄγειν 

102,20 
ἰχϑὺς κύων ὧν 78,26 

Καϑάπτεσθϑαι (τῆς τοῦ Ἄριστ. δεινότητος) 
112,13 

χαϑαρός expl. 189,18. 19 

χαϑιστάναι τὴν λέξιν 59,10 καϑίστασϑαι 

πόρρω 3,35 

χαϑολιχός. ἀνάγει τὸν λόγον ἐπὶ τὸ καϑο- 
λικώτερον 135,25 ἔλεγχοι x. 76,29 

χαϑόλου. ἐπὶ τινῶν μὲν ἐπαγάγεῖν δυνατὸν 
χαὶ δηλῶσαι τὸ x. δι᾿ ὀνόματος, ἐπὶ δὲ 

τινῶν οὐχ ἔστι δυνατόν χτλ. 112,13 sq. 

χατασήπεσϑαι 215 

€ τὸ χ. τρόπον τινὰ ἕν ἐστι 133,21 ὁ x. 

expl. 1. 4. ὁ ϑεολόγος 93,27 ἡ κ. φιλο- 
σοφία coni. ἣ ϑεολογία 120,91 

χαϑώς 35,23 

χαίτοι c. partic. 4,26 15,12 18,14 87,9. 28 

89,22 172,5 179,8. 25 182,31 183,10. 23 
187,7 197,7 

xanta 194,1 τῆς λέξεως 22,17sq. τοῦ λό- 
you 154,91. 38 τοῦ συλλογισμοῦ 162,23 

καχίζειν τὸν “Ὅμηρον 33,18. 25 
κακός. τὸ χαχὸν 10,33 sq. 

χαχουργεῖν 118,8 

χάλλος ἀληϑινόν 9,9 
χαλλωπίζειν med. 48,11. 13 

χαλός. καλλίστως παραδιδόναι 176,7 
καλύπτειν 125,20 sq. 

κάμνειν. χάμνων, ὁ κάμνων expl. 26,52 sq. 

χἄν 0. ind. praes. 159,1 172,1 173,20. 24 

196,32 c. ind. fut. 86,16 c. impf. 85, 

30 94,6.11 188,24 6; ind. aor. 72,15 
6. opt. praes. 3,26 100,14 129,16 c. opt. 

aor. 154,29 186,16 xdyv ef c. coni. 98,8 

(τύχῃ) 155,38 162,27 xdv..xav c. opt. 

aor. 34,24 xdv te.. ἐστι xav τε χαὶ μή 

37,24. 25 ἄδηλός ἐστι, xav te ἐλήλεγ- 

“tat, xav te οὔ 127,21 

καρδία τοῦ ἀστρῴου λέοντος 12,21 
χαταγέλαστος 87,7 

χαταγίνεσθαι περί τι 96,11. 19. 26 99,1 

χαταγραφή. τὰς x. ψευδεῖς ποιεῖται 195,20 
κατάδηλος 124,29 
χαταδιχάζειν τινά 49,16. 19 173,54 174, 

ὃ. 4 
χαταδίχη. καταδίχῃ ὑποβάλλειν, χαταδίχης 

ἀξιοῦν 118,52. 88 

χαταϑρεῖν 176,11 

χαταχρίνειν τινά 174,35 175,6. 11.21 sq. 

καταλέγειν σαφῶς 195,6 
χαταλείπειν 6. inf. omittere 118,10 

χατάληψις. ἔχει ἀχριβὴ x. 134,30 

χατάλληλος. τὸ x. ὄνομα 12,12 τὸ x. τῆς 

λέξεως 73,21 78,24 113,29 169,12 χα- 

ταλλήλως ἐρωτᾶν 88,1 
χαταμανϑάνειν 3,06 4,1 
χατανεύειν coni. συγχωρεῖν 141,28 

χατάνευσις. THY x. ποιεῖσϑαι 157,18 

χατανόησις 195,0 

χαταποιχίλλειν παραβολαῖς τε χαὶ παρα- 

δείγμασι τὸν λόγον 109,28 

χαταπύϑεσθϑαι ὄμβρῳ (Hom.) 33,29 
χατασήπεσθϑαι 33,21. 22 



216 χατασχέπτεσϑαι 

χατασχέπτεσθαι 171,28 

χατασχευάζξειν 95,25 97,4 100,11 144,25 

123,13 al. and 72,4 75,1 c. dupl. ace. 

100,9 

χατασχευαστιχός 59,382 144,2.3.7 147, 

7 153,27 al. x. attia 59,1 

χατασχευή 49,24 111,9 117,9 al. πρὸς x. 

158,31 194,12. 28 

χατασχοπεῖν. xatasxoTHoat 44,2.3 pass. 

46,28 

χατασοφίζειν pass. 43,22 

χατασοφισμιός 48,10 

χατατρίβειν ἐπί tt 100,35 

χαταφαίνειν. ἀληϑὲς χαταφαίνεται 149,33 

χαταφανής 61,5 

χατάφασις 4,26 163,19 αἱ x. ἐμφαίνονται 

ἐν ταῖς οἰχείαις ἀποφάσεσιν 182,24 

χαταφάσχειν 6,2.6 61,6 150,25 ἐπί τινος 

57,14. 16 190,8 
χαταφατυχός 4,19 59,28 70,23 89,4. 7 

146,382 162,31 195,24 

χαταφέρειν. ὄμβρου, ὑετοῦ χατενηνεγμένου 

48,24 62,11 

χαταφορά (ὑϑετοῦ) 48,25 

χαταφρόνησις. ἄξιον χαταφρονήσεως 194, 

22 86. 

χαταχρῆσϑαι 04,21 
χαταχρηστικχός. χαταχρηστιχῶς 54,16 χα- 

ταχρηστιχώτερον 39,10 65,2 

χαταχρωννύειν 9,9 

χατηγοριχός. τῶν χ. συλλογισμῶν τὸ el- 
ὃος τριττόν 2,3 

χατονομάζξειν 95,20 

χατορϑοῦν 100,18 

χάτω. κατωτέρω 164,33 187,26 ἐν τοῖς 
χατωτάτοις χρόνοις 14,18 

χαῦμα. καύματα ποιεῖν 6,8. 11,20 71,28. 29 
116,81 117,2.5 124,25 127,28 sq. 

χαῦσις coni. τομή 25,12. 14 

xayextety 9,1.8 

χεγχραμίς 197,7 

χέντρον. αἱ ἀπὸ tod x. 96,9 

χερασφόρος 112,9 sq. 152,1 

χεφαλαιώδης adv. 7,18 

χῇρ ψυχὴν σημαίνει 188,7. 10 

χινεῖν. τὴν ψυχὴν ἐξ ἑαυτῆς κινεῖσθαι 

134,28 
χλάδος 197,12 

χλείς (ὁμώνυμον) 28,7 

χλέπτης def. 171,32 

7.9.29 62,25. 26 

σημεῖον τοῦ xA. 48, 

I INDEX 

xAjpa 145,8. 7 

χλητίχή (πτῶσις) 107,15 

χλίμα 145,,3.,.8 τὸ διὰ τῆς “Ῥόδου x). 
ibid. 5 

χλώϑειν. χεχλωσμένα (coni. ἀλλήλοις συνημ.- 
μένα) 51,28 

χοίλανσις ἐν ῥινί 105,10. 11 

χοιλότης ῥινός 184,10. 22 

χοιμᾶσϑαι. ὃ x. ὄψιν ἔχει 6,18 sa. 45,26. 

27 47,9 

χοινοποιεῖν med. 17,13 

χοινὸς τοῖς πολλοῖς (coni. ἐπίχαιρος) 11,15 

τὰ κοινά i. α. φύσει πρῶτα 7,22 expl. 
88,,.2 (ἀριϑμοί, χρόνοι, τόποι) 90,19 

coni. συνήϑη τοῖς πᾶσι (Opp. τὰ οἰχεῖα 

τῇ ἐπιστήμῃ) 91,20 cf. 92,50 98,24 coni. 

πᾶσι γνώριμα 98,3 coni. ἀόριστα ibid. 

24 μετέχειν τῶν χοινῶν ibid 6 ἀπὸ τῶν 

x. ἐπιχειρεῖν ibid 26 ἀπὸ χοινοῦ λαμβά- 
νειν 92,25 grammatice 113,13 

coni. γενικῶς 17,10 χοινότερον ibid. 11 

χοινωνεῖν τινων 97,16 

χοινῶς 

χοινωνία coni. ὁμοιότης 12,22 
χοινωνὸς φαῦλος dial. 53,23—25 

χολοβός adv. 90,1. ὃ 

κομιδῇ 40,1 
χομίζειν ἔνστασιν 195,1 

χόραξ 50,24 ὁμώνυμον (πτηνόν, ὄργανον ᾧ 

χλείομεν τὰς ϑύρας) 28,10. 11 28,1 

χρατεῖν χεῖρα 154,36 

χρίνειν expl. 1. 4. καταχρίνειν 173,31 

χρίσις τῆς αἰσθήσεως 9,11 
χρυπτιχός. κρυπτιχῶς πυνϑάνεσϑαι, λέγειν 

100,4.10 
χρυπτός coni. ἀφανής 102,16 

χυβερνᾶν ἀρχήν 190,1 

χυχᾶν (coni. συγχεῖν) τὰς διαλέξεις 172, 

29 
χύχλος geom. 7,26 (6 τοῦ x. ὁρισμός) 82,34 

90,12 sq. ta ἔπη χύχλος 82,29 

χύχνος 38,39 

χυριολεχτεῖν 166,6. 26 

κύριος. x. ὀνόματα expl. 192,16 
τος τρόπος 144,4.19 ὁ κυρίως (χαὶ ἀλη- 
ϑῶς) ἔλεγχος, συλλογισμός 54,31 59,32 

56,29 al. 
κυροῦν. κρίσιν --- τὴν χυρώσασαν 172,36 

χυριώτα-. 

κύων οὐχ ἑνός ἐστι δηλωτικόν, ὁμιώνυμιον SIM., 
ἀστρῷος (ὃ τὰ χαύματα ποιῶν), χερσαῖος, 

ὁ; ἰχϑὺς x. dy 6,3 11,20 28, 9. 28,7. 

20 44,20.21 71,28 sq. 77,29 78,24 sq. 
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81,15sq. 83,20 116,31sq. 124, 7. 25 

127,28 sq. 128,21 138,5.7 165,12 179, 

92. 88 56. 

χωλύειν. οὐδὲν χωλύει c. inf. 69,2 97,24 

148,19 ὅπερ οὐ κεκώλυται c. inf. 26,12 

Λαλεῖν 86,20 sq. 
hap βάνειν διὰ συλλογισμοῦ 10,21 εἰς τὸν 

λόγον τῆς ἀποδείξεως 44,31 τὶ ἐπί τινος 

11,24 ἐπί τι 1. 4. μεταλαμβάνειν 27,27 

ἀντί τινος 78,14 ἀπὸ χοινοῦ 118,13 οὕτως 

interpretart ibid. 17 ὡς ἁπλῶς τις... χατη- 

γορούμενα λήψαιτο 40,13 ο. dupl. ace. 82, 

14 — dialectice (ορρ. ἐρωτᾶν) 95,17. 25 56. 

113,7.9.12 116,26 al. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 88,5 
éx τοῦ ἀποχρινομένου 175,21 λόγους opp. 

διδόναι 97,16 cf. διδόναι 

λανϑάνειν ὁ. inf. 118,4 
λέγω δή 59,35 65,30 145,17 et om. δή 59,22 

οἷον εἰπεῖν 22,4 7 μᾶλλον εἰπεῖν 39, 23 

ἁπλῶς εἰπεῖν 64,27 150,11 ἔτι σαφέστε- 

ρον εἰπεῖν 126,22. 23 184,20 194,19 λέ- 

γοντα τὰ λεγόμενα ἔλαβεν ὁ ἐρωτῶν 82, 
14 ὅσα ἄλλα περὶ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐλέγ- 

you 501]. εἴρηται 177,14. 15  plusquam- 

perf. pro perfecto εἰρήχειμεν 105, 34 

106,8 144,10. 11 161,25 162,24 167,2 
εἴρητο 56,5 λεχτά i. ᾳ. at φωναί opp. 

τυγχάνοντα 20,28.29 οἱ éx τῶν A. τρό- 

ποι ἕξ 21,26 τὸ ῥητόν, τὰ ῥητά 20,9 
29,18 34,11 49,20 112,12 164,12 184,26 

λείπειν intrans. 39,2 79,27 88,24 134,12. 

16 144,30 164,2 118,2 186,22 τινί 166, 
12 λείπεσϑαι μιᾷ διαστάσει τινός 96,3 

λειπόχρεως 8,91 

λέξις dist. λόγος, συλλαβή 157,23 τρόποι, 
παραλογισμοί, σοφίσματα παρὰ τὴν λ.; 

ἔξω, ἐχτὸς τῆς A. 20,19 544. (expl.) 37, 

4. ὃ sqq. 6].18.14 saepe ὁ ἐν τῇ λ. 
τόνος 37,9 τὸ τῆς A. ὁμοιόσχημον ibid. 
9.10 67,21 παρὰ thy A. i. 4. παρὰ τὸ 

σχῆμα τῆς λ. 123,25 χατὰ τὴν λ. ταὐτά 
150,16 plur. 121,10 ὁμοίοις σχήμασι 
λέξεων 67,33 λέξις verdba Aristotelis 19, 

26 21,12 44,2 59,10 60,22 65,4 83,31 

84,9 85,20. 33 al. plur. 166,18 ἃ λέγει 

διὰ τῆς A. 173,23 κατὰ δὲ thy A. ibid. 17 

τὸ τῆς λ. 81,2 τὸ τῆς A. ἀσαφές 29,23 τὸ 

λύσις 217 

ἑξῆς, τὸ κατάλληλον τῆς A. 73,21 78,24 

88,22 95,28 113,29 169,12 6 τεῆς A. 
ἀχόλουϑον 1538,2 τὰ κατὰ τὴν A. 48,14 

125,17.18 126,6 χατὰ λέξιν χκατασχοπῆ- 

σαι, ἐπισχεπτέον 44.2 49,20 

λευχός. τὸ λ. χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως 

37,28 sqq. 54,10 59,12 
λέων ἀστρῴῷος 12,21 cf. καρδία 

λεώς. ὁ πολὺς λ. 104,2 

λήϑη. τὴν λ. προσποιεῖν 111,5 

λήμη 153,18 
λήμμα. τὰ οἰχεῖα τῇ ἐπιστήμῃ λ. 77,7 syl- 

logismi 194,24 

λῃστής (coni. φονεύς) 25,8 (coni. τυμβω- 

pdyos) 169,24 

λῆψις 153,24 
Attog 11,31 58,13 sq. 72,22 sq. 136, 3. 5. 

27 

λιπώδης 8,31 

λογαριαστής 12,36 
λογίζεσθαι. pass. ἀληϑὴς ἔλεγχος ὁ τοιοῦ- 

τος ἔλεγχος λογίζεται 120,9 
λογικός. A. ζῷα 8,23 λογιχὴ πραγματεία 

1,2 197,16 198,13 cf. ᾿Αριστοτέλης 

λόγος. οἱ A. ἐξ dvoudtwy σύγχεινται 15,6. 7 
σύνϑεσις ὀνομάτων 28,8, 9 dist. συλλαβή, 
λέξις 151,20 ὁ A. τῆς ἀποδείξεως 44,31 
i. 4. συμπέρασμα 188,8. 9 λόγῳ λαμβά- 

νεῖν Opp. ὀνόματι A. 131,24 sq. λόγους 

διδόναι zat λαμβάνειν 97,16 οὐ xata 

λόγον 109,11 χωρίς τινος λόγου coni. 

μάτην 111,29 λόγου χάριν 162,11 χάριν 

tov A. 178,24 

λοιπός. λοιπὸν οὖν... χαταϑρήσωμεν 176,11 
συνάγεται λοιπόν 49.28 sim. in conclu- 

sione 180,8 184,1 175,28. 28 in apodosi 

post εἰ 49,8 84,24 99,20 post ἐπεί, 

ἐπειδή 85,34 112,28 129,5 
λύειν τῶν ἀμηχάνων τὸν δεσμὸν ἀγνοοῦντα 

3,10 σοφίσματα 5,22 120,26 sq. saepe 

πρὸς τὸν ἄνθρωπον, πρὸς τὸ πρᾶγμα 
128,1 χαχῶς 127,8 δυνάμει 146,19 

λύρα 118,31 sq. ἡ αἰσϑητὴ αὕτη A. opp. 

ἡ οὐράνιος, ἄστρον τι ἐξ ἄστρων πολλῶν 

συγχείμενον 119,1—3 
λυρικός. Λυχόφρων τοὺς A. ἐπαινῶν 118,80. 

31 

λύσιμος (coni. ψεῦδος) 155,18 156,19 εἰ 

ἀληϑές, οὐδὲ λύσιμον ἔσται 154,7 
λύσις σοφισμάτων 3,10 sq. 26,29 27,16 37, 

6.12 48,35 101,26 al. expl. 137,18 
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πρὸς τὸν ἄνθρωπον, opp. ἡ ἀληϑὴς ἡ 
πρὸς τὸ πρᾶγμα 151,21. 28 ἀληϑὴς xat 
τοῦ πράγματος expl. ibid. 28 54ᾳ. 154,12. 

20 162,24 sq. opp. πρὸς τὸν λέγοντα 
155,28 τῶν παρὰ τὸ αὐτὸ αἴτιον δεῖ τὴν 

αὐτὴν εἶναι λύσιν 162,4. ἡ A. ὅτι 152, 
20 153,9.17 158,5. 26 

λυτιχός 19,32 160,21 161,26 

Μάϑημα. τὰ p. 96,19. 20 sq. 99,3 expl. 
83,8 

μαϑηματιχός. τὰ p. 60,28 

μάϑησις. ἐνεργεῖν περὶ thy p. 35,17 sq. 
χάριν μαϑήσεως 100,31 

μαϑητεία. μαϑητείας χάριν 100,31 

υαχρολογία 117,25 

μαχρός. διὰ μαχρῶν συλλογίζεσθαι (opp. 
διὰ βραχέων) 117,22 opp. δίχρονος 145, 
1 φύσει ibid. 10 

μάλα. ἀλλὰ μᾶλλον 1,20 185,30 ἀλλ᾽ od 

μᾶλλον 119.10 xat μᾶλλον 12,39, ἣ 

μᾶλλον 26,20 38,35 64,25 90,30 116,20 
118,31 154,25 7 μᾶλλον εἰπεῖν 35,23 μᾶλ- 

λον δέ 59,17 59,25 86,27 145,0 179,22 
180,11 μᾶλλον comparativo additum 

133,18 7 μάλιστα 9,31 66,31 130,15 

163,23 μάλιστα superlativo additum 61, 

12 

pavddvery 18,4 i. 4. νοεῖν, συνιέναι τὰ 

λεγόμενα 24,9.25 def. 88,17 54ᾳ. δύο 
σημαίνει χαὶ ὁμιώνυμον 56,14 

wdotee 25,7 143,4.19 145,22 

μάταιος 86,10. 27 

νά τὴν coni. χωρίς τινος λόγου 111,28 

μάχεσθαι. logice μαχόμενός τινι 179,11. 

12.14 τοῖς προδήλοις 10,27 ἑαυτῷ 44,5 

μέγας τὸ σῶμα 9,6 μείζων ὅρος logice 

15,6 πρότασις 22,13 sq. 26,14.15 59, 

21 sq. 

μεϑιέναι te 194,7 

μέϑοδος ἀποδειχτιχή 1,5 σοφιστιχή 7, 29 

ef. 2,2.23 ovddoytottxy) 1,12 9,20 10,1 

114,5 ἐν τέχνῃ χαὶ μεϑόδῳ ἐσχκεμμένον 
106,25 

μέλι 9,12. 14 48,9. 10 sq. 69,29. 30 177,33. 
30 

μέλιττα 191,2 

μέμψις 121,17 

I INDEX 

pev..xal 182,15. 16 

peptxdcs 41,19 133,22 159,5 ὁ éx δύο μ. 

συνάγων τι 163,18 195,24 μεριχώτερος 
41,22 μερικώτερον i. gq. ἔλαττον 189,6. 
9. i. 4. πλείονα ibid. 15.17 sq. 

τερόν ἐστι δηλωτιχόν 41,20 
μερισμός 187,25 

μέρος. μέρη τῶν εἰδῶν 117,2. ὃ ἐπὶ μέρους 
opp. χαϑόλου 4,19 τῶν ἐν μέρει 151,4 
τῶν χατὰ μ. 7,27 159,2 182,17 

μέσος. εἰς μ. φέρειν 11,19 μέσος ὅρος 1ο- 
gice 59,18 82,31 (αἴτιός ἐστι τοῦ συμ- 

περάσματος) 89,18. 22 146,36 
μετά. τύπτειν μετὰ χειρός 154,5. 8 sq. 
μεταβαίνειν ἐπί τι 160,17 

μετάγειν τοὺς Adyoug “πρός te 18.11.10 
ἐπί: τινος 138,20 79,22 "ἐπέ te 99.5. 27 

103,28 107,19 108,24 

μεταλαμβάνειν 39,21 172,28 εἷς 32,28 

45,2 πρός te 118,18.24 134,26 
μεταξύ adv. 4,2 28,31 πῦρ, γῆ καὶ τὰ pe- 

ταξύ 94,10 

μεταπίπτειν εἰς τὴν τῶν ἐρωτώντων τάξιν 
117,8.9 

μετατιϑέναι pass. 3,26 122,3 

εἴς τι 192,83—6 

ν"εταφέρειν τι (λόγον, ὄνομα) ἐπί τι 11,28 
12,29. 18,1. 22. 78,26 83,21 87,7 92,13 
107,20. 21 116,32 118,31 πρός τι 101,3 

(coni. μετάγειν) 118,11 om. τὶ ibid. 27 

εἴς tt 12,96 ἐπί τινος ibid. 27 μεταφέ- 

ρειν expl. i. 4. μεταφοραῖς χρῆσϑαι 135, 

4 sq. 

νιεταφορά. ποιεῖν τὴν p. (1. q. μεταφέρειν 

τὸν λόγον) 101,4 μεταφοραῖς χρῆσϑαι 
195,5. 6 

υεταχειρίζειν med. τὸν λόγον 100,28 

μετέχειν τῶν χοινῶν 98,60 
μετιέναι εἰς 27,4 τοὺς λόγους (coni. ζητεῖν) 

1,51 

μετονομάξειν pass. 44,34 

μετοχή opp. ὄνομα 138,17 

μέχρι τούτου 174,8 
υ ἡ. οὐχ ἔστι τὸ μὴ οὐκ ἐλέγχεσθαι 125,12 

ὃ ἡμῖν μὴ ἐξήτασται 176,12 τὸ ναὶ ἢ τὸ 

μὴ λεγόντων 180,18 οὐ μή c. ind. fut. 

181, 28, 30 χαὶ μή τις ὑπολάβοι 184, 

25 
μηδαμῇ μηδαμῶς 20,11 49,28 

μηδαμῶς 50,14 cf. μηδαμῇ 

"ἢ κος opp. πλάτος 43,11 46,24 

μεριχώ- 

ἔχ τινος 
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μηκύνειν τὸν λόγον 109,20 om. tov A. 

74,11 
pay. obte.. οὔτε μήν 20,1 194,23 

9,2 56,13 57,8 67,7 od phy ἀλλα xal 

58,25 100,14 ἀλλὰ μὴν καί 82,23 od 

μὴν δέ 100,4 151,31 
μῆνις. οὗτος (Πρωταγόρας) γὰρ τὸν μῆνιν 

.. ἔλεγε 106,16 sq. 
μηνυτιχός 26,20 30,19 115,27 175,8 

176,2 
pymorte. ἐπισχέψασϑαι p. 64,9 forsitan 19,19 

189,1. 14 
prnte..xat 46,1.2 

μιγνύναι (ἐρωτήματα) 53,33 
μικρός. μιχρὸν ἄνωϑεν 105,33 
p.todwpa (coni. φόρους) τελεῖν 173,7 

μοιχεία 48,35 

μοιχεύειν 98,5 
μοιχός. σημεῖον tod p. 48,11. 28 sq. 

μοναχῶς héyestar 80,7 83,29 87,16 λύειν 

136,33 
μονομαχεῖν 141,0. 8 179,8. 10. 18. 31 

μόνον οὐχί 15,15 117,21 135,17 196,4 

μόριον. τὰ p. ἐν τῷ ὅλῳ δυνάμει εἰσίν 91, 

ναὶ μήν 

20 μόριον τῆς ἀντιφάσεως 90,10 

μουσιχός 76,8 110,6 τὰ μ. 60,29 ἡ μου- 

oxy) def. 119,17 ἀρχαὶ τῆς μ. 76,8 

μοχϑηρία. παρά τι ἔχειν τὴν p. (σοφίσ- 

ματα) 158,5 μοχϑηρίαι τῶν παραλογισμῶν 
25,9 

νοχϑηρός. μοχϑηρῶς ἐρωτᾶν 177,10 

μύρμηξ 191,2 

Ναί. τὸ ναὶ φάναι, συγχωρεῖν 25,33. 35 
20,1 εἰπεῖν (ἀποχρίνεσϑαι, διδόναι) ἢ τὸ 

ναὶ % τὸ οὔ sim. 48,18.ὄ 15 124, 26 

130,5 119,9 sqq. ἃ]. εὐλαβεῖσϑαι χρὴ τὸ 

vai ἣ τὸ οὔ 179,33 ναὶ μήν 9,2 56,13 

57,8 67,7 

vexpd¢ 41, 1.2 (coni. ἄψυχος) 52,1 137, 29 

νεῦσις dist. ἕρψις, βάδισις 188,6 
νῆμα 91,27 

νιχᾶν. τὴν νικῶσαν λήψεται 175,17 170,1 
νίκη dial. 87,1 88,6 
νοεῖν coni. διαχρίνειν 9,28 i. 4. μανϑάνειν 

24,9. 35 οὕτω (τὸ λεγόμενον) 9,31 16,7. 

8 53,26 191,20 xatd τὸ πρῶτον, τὸ 

δεύτερον 16,12 ἄλλο νενοήχασιν εἶναι τὸν 

ὁμιλεῖν 219 

cow. ἔλ. 8,7 6: dupl. acc. 70,8 1605:9 

τὶ ἐπί τινος 143,19 pass. 29,4 ὡς Ae- 

yopevoy 147,5 ὡς παράδειγμα 190,4 ο. 

inf. 57,5. 6 
γόημα 11,27 28,28 

νομίζειν ὅτι 63,11 67,24 

νόμιμος. νομίμως πεπεράνθαι 174,27 

νομοϑέτης 26,8 109,4 
νόμος (εὕρημα δειλῶν ἀνϑρώπων) 109,5 δίχα 

τῆς τῶν ν. γνώσεως 97,6 
ν. λεγόμενα 115,24 

νοσώδης 119,14 sq. 

νοῦς τοῦ λεγομένου 5,25 135,15 ὃ τοιοῦτον 
ἔχει τὸν ν. 40,5 49,32 67,6 

ν. ἐχφαίνειν 28,25 

34,6 ἕτερον ν. εἰσάγειν 66,24 
νυχτοπορεῖν 48,30 
νύχτωρ πλανᾶσθαι 48,8, 12 

νύσσα 33,11 91,7 

τὰ ὑπὸ τῶν 

μὲ / διττόν τινα 
τὸν ν. ἐχεῖϑεν λαβεῖν 

Ὁ. εἴρηχε... τὸ ὅτι δεῖ 54,32. similia saepe, 
velut 1,17 141,99.25 192,6 193,30 τὴν 
ἀντίφασιν τὴν ὅτι οὐχ ἀγαϑόν 192,5 

ὄγκος ὀξύς 86,30 

ὅδε. τάδε λέγων, ὡς 79,31 

6Cos 197,12 
ὅϑεν quare 103,4 116,29 124,21 

ὀϑόνη 125,18 126,29 
οἴχοϑεν βουλόμενος ποιῆσαι .. 

94,11 
οἱονεί 7,24 83,24 100,28 120,16 
οἷος. οἷον ἂν μόριον βούληται 95,10 ef. 

109,11. 24 134,15 οἷον εἰπεῖν 22,4 ἡ 
οἷον γένος αὐτῆς ἡ ὄρεξις (Ὁ) 105,39 οἷον 
ὡς 185,4 οἷον nempe 41,34 44,17 86,9 

133,19 141,13 180,20. 26 ofa c. partic. 

2,9 
οἱοσδήποτε 61,16 78,2 

ὀκνεῖν πρός tt 128,4. 11 

ὀχτάγωνον 60,11 

παράδειγμα 

ὀλίγος. χατ᾽ ὀλίγον 26,26 μετ᾽ ὀλίγον 
78,15 88,26 89,12 109,29 al. πρὸ ὀλί- 
you 125,3 144,10 al. 

ὁλόχληρος (λέξις) 100,16 

ὅλος. χαὶ τὸ ὅλον ὡς ἔτυχε 96,24. 25 

ὅλως omnino 128,22 εἴπερ ὅλως 95,32 

ὄμβριος (ὕδατα) 33,24 84,1 

ὄμβρος 33,29 ὄ. χατενηνεγμένου 48,28, 24 
δμιλεῖν coni. ἐρωτᾶν 98,27 
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ὁμιλία coni. διάλεξις 32,24 

ἔχρινε δὲ ὁ διχαστὴς ὀμωμοχέναι 

τὸν [Πλάτωνα 173,9 

ὁμοιοσχημοσύνη 67,18 

ὀμνύναι. 

τῆς λέξεως expl. 

56,9.23 οἱ παρὰ τὴν ὃ. γινόμενοι παρα- 

λογισμοί 66,34 ὁ παρὰ τὴν ὃ. ἔλεγχος 
108,90. 84 

\ ς ὁμοιοσχήμων 30,15 τὸ ὁ. τῆς λέξεως 37, 

9.10 67,21 
ὁμοιότης. ἀπατᾶσϑαι ἀπὸ μικρᾶς ὁὃὁ., ἔχ 

τινος βραχείας 6.9,11.32 10,2 ἐξ ὁ. Aap- 

βάνειν τὸ χαϑόλου 112,27 

ὁμοιότροπος adv. 21,6 

ὁμοιόχρωμος 9,35 

ὁμοίωμα τῶν xad? Exacta 158,28 
ὁμολογεῖν 2,31 τὶ 114,28 pass. 10,26. 

30 τὰ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος ὁμολογηϑέντα 
12,14 ὁμιολογουμένως 25,26 

ὁμολογία. ἐξ ὁμολογίας ἀληϑής (πρότασις) 

opp. διὰ συλλογισμοῦ ληφϑεῖσα 10,21 

ὁμοῦ λέγειν, χατηγορεῖν 40,28 41,11 sq. 

180,8 
ὁμωνυμία 6,27 12,85 saepe ὃς (scil. ὁ 

διὰ τῶν ὀνομάτων τόπος) εἴη ἂν ἢ ὁ χαϑ᾽ 
ὁμωνυμίαν λεγόμενος 7 ὁ χατὰ ἀμφιβολίαν 

ἢ τάχα χαὶ ἀμφότεροι 11,17sq. τὸ κατὰ 

τὴν ὁ. εἶδος (τὸ πρῶτον) Opp. τὸ χατὰ τὴν 

ἀμφιβολίαν (τὸ δεύτερον eldoc) 21,6 οἱ παρὰ 

τὴν ὃ. παραλογισμοί opp. ot παρὰ τὴν 

ἀμφιβολίαν 22,81 sq. 28,0 88. γένεσις 

τῆς ὁ. χαὶ τῆς ἀμφιβολίας 128,14 τρεῖς 
τρόποι 28,2 sq. τέσσαρες τρόποι 137, 

2054. 144,10 
ὁμώνυμος 2,25 saepe dist. συνώνυμος 6, 

10 dist. ἀμφίβολος 11,34 al. ἐν τοῖς ὃ. 

ἢ ἀμφιβόλοις ἐλέγχοις 128,,2ω8. τοῖς ὃ. 

τούτων διαλόγοις 14,24 

ὅμως. δὲ ὅ. 159,18 114,26 
ὄναρ. μηδὲ ὄ. γευσάμενοι 97,7 οὐδ᾽ ὄ. ἂν 

ἤλπισεν 191,9 

ὄνομα dist. ῥῆμα 56,31 λεγέσϑω νῦν xat 

τὰ ῥήματα ὀνόματα 13,7 οἵ, 11,26 28,9 

τὰ ὁ. ἐκ συλλαβῶν 13,8 

πραγμάτων τὰ 6. 11,25 sq. 
σύμβολα τῶν 

ΟΡΡ. τὸ ὑπὸ 

τοῦ ὀνόματος σημαινόμενον 12,14 sq. opp. 

6 ἀριϑμός ibid. 82 opp. τὸ πρᾶγμα ibid. 

36 sq. 56,7 τῷ ὁ. ἕν Opp. τὴν φύσιν 

διάφορον 44,12 ὀνόματι λαμβάνειν opp. 

παραβολῇ, λόγῳ expl. 131,22 sq. 

ὀνομασμός 12,9 

ὄνος ἄγριος, ὃς ἐν ᾿Ινδίᾳ λέγεται γενέσθαι 

I INDEX 

χαὶ χερασφόρος εἶναι xat ἀμφόδους 112, 

29.30 113,1 
ὀξύνειν opp. περισπᾶν 145,34 146,9 pass. 

66,30 
ὀξύς (φωνή, ὄγκος) 86,30.31 opp. βαρύς 

ΠΠ τ 

ὀξύτονος. ὀξυτόνως ἀναγινώσχειν 80,21 

ὁπηνίκα 48,22 105,14 111,24 142,2.8 187, 

18 ὁ. coni. 48,24 66,18 

ὀπίσω. μιχρὸν ὁ. 162,24 

ὁποῖος i. q. ὁπότερος 192,16. 28 

ὁποιοσοῦν 89,5 

ὅπως. ἢ ὅπως ἄλλως 89,5 ὅπως δήποτε 

ἽΝ 

ὁρᾶν 108,19 ὁρῶντα expl. 56,25 ὁρατά 

expl. i. q. τὰ κατ᾽ ἐνέργειαν ὁρατά 126, 

(sq. 

ράδειγμα 63,9 ὁρᾶν πρὸς νίχην ἣ ἀπάτην 

87,1 88,0 ὡρᾶτο 140,1 
ὅρασις 151,12.13 

ὀργή. πρὸς ὀργὴν ἐρωτᾶν, διαλέγεσθαι 110, 
9710501 

ὀργίζεσϑαι coni. ϑυμοῦσϑαι 110,5 
ὄρεξις 105,3. 4 

ὀρϑογραφεῖν 197,30 

ὀρϑός. ἡ 6. ἐμφάνισις καὶ ἀπόδειξις 135,34 
ὀρϑή (πτῶσις) 107,15 187,32 

ὅρα δὲ χαὶ τὸ τοῦ ᾿Αριστ. πα- 

δρίζειν. ὡρισμένως εἰδέναι 165,4 168,23 
ὅρκος. διὰ τὴν περὶ τὸν ὅ. εὐλάβειαν 119, 

10 πρὸς ὅρχους ἀφιέναι 1014. 14 

ὁρμᾶσθαι ἀπό 48,3 76,20 121,15 ἐχ 65,6 

TT11980,2 195,19 22 * 
opos 23,7 sq. 33,4 ὅρος ἐλάττων, μείζων, 

μέσος Vv. ἢ. v. 

ὅσος. ἐν ὅσῳ... φαμέν 182,22 ὅσον xad? 
ἑαυτό 20,12 ὅσον ἐπὶ τούτῳ 71,30 150, 

12 ὅσον πρὸς τὴν διάνοιαν 81,19 
ὅταν c. ind. 19,22 28,18 135,15 141,4 

Ὁ 159,21. 24: τορι. 43,11. 12,236 ¢xgome 

et ind. 6,5.6 21,14 92,20.21 137,25 144, 

14.15 
ὁτὲ. δέ 188,21. 22 ὁτὲ μέν 139,22 ore 

μὲν... ὁτὲ δέ 1388.27.28 ποτὲ pév.. ὁτὲ 

δέ 139,26. 27 
ὅτι ὁ. inf. 128,15 

οὐ post εἰ 151,21 156,9 

181,28.30 odx τῶν! τ 
89,32. 33 sim. 147,32 

ef. vat 

ov pvc. ind. fut. 

νηδὲ γρώμενος 
‘ \ x Ν » 

τὸ ναὶ 7 τὸ οὔ 

γὰρ οὐδέ 46,20 
οὐδὲ .. οὐδέ 81,6 

οὐδὲ γὰρ οὐδέ 
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οὐδέτερος. τὸ οὐδ. expl. 33,33 sq. τῶν 

οὐδ. τὴν αὐτὴν εἶναι ὀρϑὴν καὶ αἰτιατιχὴν 

χαὶ χλητιχήν 107,14. 15 οἵ. 184,96 185, 
. 27,32 188,2 οὐδετέρως 188,1 λέγεσθαι 

185,23 186,14 ἑρμηνεύειν 187,30. 3: 

οὖν epanaleptice, imprimis post parenthesin 

52,9 54,22 68,8 102,8 103,27 119,10 
122,24 131,25 134,11 143,10 144,18 

148,14 al. ἀλλ᾽ οὖν cf. ἀλλά 
οὐράνιος. εἰσὶ γάρ τινα ἀρχὴν μὲν ἔχοντα 

μὴ γεγονότα δέ, ὡς τὰ οὐράνια χαὶ ϑεῖα 

σώματα 50,8. 4 οὐράνιος λύρα opp. ἡ 

αἰσϑητὴ αὕτη 119,1 
οὐρανός 42,4 119,2 πέμπτου σώματός ἐστιν 

101,16. 28 
οὐσία. τὸ τόδε τι. . ἐπὶ οὐσίας μόνης λεγό- 

μενον 59,9 πρώτη οὐσία 67,29 αἱ xa- 

ϑόλου, αἱ μεριχαί 608,19. 14 ἡ atopos 

opp. ἡ καϑόλου 161,5. 1 ἐν τῇ οὐσίᾳ τινὸς 

εἶναι 38,28. 32 

οὐσιώδης ποιότης plur. 152,8 
ὑπάρχειν (coni. xa}? αὑτό) 37,24 38,19. 

20 xatnyopetodat 40,19 41,10 

obte.. xal 46,2.3..xal.. δέ 61,28 

obtts. ἡ οὔτι ye 167,12 
οὗτος praenuntians 58,10 85,15 86,6 136, 

1 137,13 al. χαὶ τοῦτο epanaleptice 53, 

30 82,17 ὅστις χαὶ οὗτος (?) 144,14 

οὗτος i. 6. ᾿Αριστοτέλης 9,16 22,4 184,26 

190,12 τὴν αἰσϑητὴν ταύτην λύραν opp. 

τὴν οὐράνιον 119,1 

οὐχί in fine enuntiati 128,25 
ὀφείλειν c. inf. 3,28 6,9 7,20 37,21 43,32 

44,1. 4 al. 
ὀφθαλμός 43,8 169,23 170,32 sq. 
ὄχλος ὁ πολὺς 6. 98,11 103,21 
ὄψις 48,21 ὄψιν ἔχειν 6,19 sq. 45,26 sq. 

ἀσϑένεια τὴς 6. 9,33 διαχριτιχὸς ὄψεως 

37,28 sq. ὑπ᾽ ὄψιν τιϑέναι 11,20 

οὐσιωδῶς 

᾿Ιαϑητιχός opp. ἐνεργητιχός 35,15 sq. 67, 
3, 189,15 

πάϑος opp. ἐνέργεια 35,22 sq. 56,17 67,1.7 
108,21 dist. γένεσις 35,22 sq. π. τελειω- 

τικόν ibid. 26 ἡ δόξα ta πάϑη συνϑεῖσα 

48,21 ᾿ 
παίγνιον 2,19 

παίξειν opp. σπουδάζειν 2,18 

παράϑεσις 2?1 

παλαιός. ot π. (scil. σοφισταί) 103,10 

πάμπολυς. πάμπολυ διαφέρειν 108,12. 13 
διέστηχε 185,26 

παναίσχιον 118,24 

ἐν ταῖς ἑορταῖς χαὶ ταῖς π. 

παναισχρός. 
πανήγυρις. 

8,30 

παντελής. παντελῶς ἄχρηστος 3,29 ἀπαρ- 
νεῖσϑαι, διδόναι 119,7 

πάντῃ 59,8 66,31 91,16 101,17 (ἀνϑίστα- 

otat) 130,23 

πάντ ῶς 3,13. 22. 30 10,13 13,34 14,27 

Saepe πάντως (scil. δύναται), τουτέστι 

nai ἐξ ἀνάγκης δύναται 147,34 πάντως 
γε 26,9 ἢἣ πάντως 22,31 ἀλλ᾽ ἢ πάν- 

τως 120,28 οὐ πάντως 38,30 191,8 πάν- 

τως οὐ 89,90 

πάνυ 119,92 164,33 οὐ πάνυ τι 40,26 

παρά c. gen. velut παραδοϑῆναι παρ᾽ αὐτοῦ 
1,13 4,82 8,17 12,19 18,21 19,25 21,34 
22,3 al. ἡ παρὰ tod Μελίσσου (σὺν ἀν- 
τιϑέσει ἀντιστροφή) 49,15 διὰ τῆς παρ᾽ 

ἐχείνων λύσεως 194,19 --- τὸ λευχὸν παρὰ 

τὸ μέλαν φαινόμενον 113,23 παρὰ μονάδα 

déxa expl. i. g. τὰ ἐννέα 182,20. 21 

παραβολή coni. παράδειγμα 109,28 ἐν π. 

λαμβάνειν expl. 131,15 sq. παραβολῇ 

λαμβάνειν (opp. ὀνόματι) expl. ibid. 24 

παράγγελμα 130,24 

παράγειν proferre (testes) τοὺς 

101,16 

παραγωγὴ 71,2 190,25 192,22:sq. at 

παραγωγαὶ xat of παραλογισμοί, of τρόποι 

δηλονότι τῆς ἀπάτης 197,26 ἡ x. τοῦ 

σοφίσματος i. ᾳ. ἡ ἀγωγή 149,24 173,17. 
22.23 181,9 

παράδειγμα coni. παραβολή 109,28 π. τιϑέ- 

ναι τινός 46,14.19 139,10.11 145,28 πρὸς 

τὸ λεγόμενον 162,94 εἰς π. τιϑέναι 29,36 

164,33 ὡς π. λαμβάνειν 138,27 sq. πρὸς 

παράδειγμα ληφϑέντες 29,82 ἕτερον π. 

προσλαμβάνειν 152,27 δῆλον ὡς (Ὁ) ἐπὶ 

παραδείγματος 108,26 χάριν παραδείγματος 
ibid. 31. 82 

παραδιδόναι tradere, docere 1,4. 11.13 2, 

2.8 sq. 4,29 al. 

παράδοξος. παράδοξα λέγειν 99,16. 26 102, 
3.5 ἡ εἰς π. ἀπαγωγή 101,11 εἰς π. 

ἄγειν ibid. 19 102,13. 19. 90 al. 

παράδοσις 120,31 

παραϑαρρύνειν 2,28 

παράϑεσις τῆς ἀληϑείας 3,29 

πολλούς 
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παραινεῖν. 

182,13 

παραχατιέναι. παραχατιόντες ἐροῦμεν 21, 

27 31,11 172,17.18 sim. 88,29 
παραχελεύεσϑαι. ὡς ἡ τέχνη παρακελεύε- 

ται 59,5 

παραχολουϑεῖν τῇ φαντασίᾳ 3,21 
παραχρούειν pass. 128,7 

παραλαμβάνειν τι ἀντί τινος 20,11 trans- 

ferre ἀπό τινος ἐνταῦϑα 59,25 τὸ παρα- 
ληφϑὲν σόφισμα 152,26 accipere τὰ ὑπό 
τινων εὑρεϑέντα πρότερον 196,28  accer- 

sere ad demonstrationem 36,15 55,28 

98,21 59,20 sq. 105,5.9 194,29 al. τὸ 
ἐν ἀρχῇ 45,2 ἐν ἐρωτήσει 129,1 

παραλιμπάνειν 24,3 

παράλληλος. éx π. τιϑέναι 5,6 7,5 16,32 
89,11 171,12 

mapahoytCectat 76,23 περί τινος 99,8 
τινά 13,22 71,1 passive 72,9 (xapado- 

γίζεται) 3,22 187,6 (παραλογίζεσϑαι) 43,29 

παραλογισμός 12,4 saepe dist. παρεξέλεγ- 
yos 9,29 expl. 6,31 sq. 7,10 χυρίως 
ibid. 12 ἐν ἑχάστοις τούτων (sc. ταῖς 

φωναῖς χαὶ τοῖς πράγμασι) παραλογισμῶν 

γινομένων 37,38q. οἷ. παραγωγή 
παραλογιστικός 31,10 

παραμυϑία explicatio 194,13 

ὃ ἡμᾶς παραινεῖ 178,18 ef. 

παρανοεῖν. οὐδέν τι παρανενοημένον ἔχουσι 
61,24 

παρασημειοῦσθαι [45,8 
παράσημος. παράσημα expl. 145,5. 6 

παρασχευάζειν ὅπλα 62,26 sq. logice i. 4. 
χατασχευάζειν 94,20 

παρατιϑέναι 151,29 med. 69,5 196,18 

παρατρέπειν pass. 16,9 122,17 

παρεγγυᾶν med. τινί τι 135,12 
παρεῖναι. τὰ παρόντα ig. τὰ προχείμενα 

8,9 ἐπὶ τοῦ παρόντος 169,28 172,51. 32 

ἣ παροῦσα πραγματεία 1,7 sq. 4,9. 4 99, 

24 σχέψις, μέϑοδος 76,30 80,18.22 ἀντί- 

φασις 155,21 τὸ παρὸν βιβλίον 2,6 70,13 

193,31 σόφισμα 142,52 144,9 181,28 

189,25 
παρεισάγειν pass. (ὕπαρξιν) 159,4 
παρεμβάλλειν 109,26 

παρεμφαίνειν 96,15 
παρεντιϑέναι μεταξύ te 71,1 72,3. 4 

παρεξέλεγχος 5,29 expl. 6,29 130, 27. 

28 

παριστάναι (παριστᾶν) docere 11,21 31,9 

I INDEX 

39,21. 22 39,23 84,30.31 104,13 184,2 
— ἡ ἀπὸ τῶν παρεστώτων δόξα 91,19 

παρό 92,21 post compar. 14,77 100,21 

post προαιρεῖσϑαι 129,9 
παροδιχός. παροδιχῶς ἐπιέναι τὴν λέξιν 

135,33 
παροξύτονος adv. 32,26. 28 

Participium. accus. absol. 185,1.6.7 

πατρικός (χείρ) 154,37 

πέδιλον 40,30. 31 

πεζὸς λόγος 31,10 

πείϑειν. πεπεισμένος περί τινος 18,5 
πεῖρα. πεῖραν λαμβάνειν τινός 2,14 88,11 

91,6. 10 περί τινος ibid. 23 

πειράζειν 96,30 97,27 ἀλλήλους 96,28 

πειραστιχὸς συλλογισμός, μέρος τοῦ δια- 

λεχτιχοῦ 18,9 584. πειραστιχῶς διαλέγε- 

σϑαι 100,30 --- 6 πειραστιχός 71,5 sq. 

97,4 sq. coni. Otadextixds 71,12 97, 

51 dist. ὁ διαλεχτιχός 18,13 sq. dist. 

ὃ διαλεχτιχός, 6 σοφιστιχὸς καὶ ἐριστικός 

88,24 opp. 6 σοφιστής 70,30 sq. 89,26 sq. 

Opp. ὁ éprotexds 99,14 — τὸ τῆς πειραστι- 

“is εἶδος 18,26 μέρος ἐστι τῆς διαλεχτι- 

uns, λέγεται ὑπὸ τὴν διαλεχτικὴν εἶναι 
72,27 sq. οὐ διδασχκαλιχή 88,190 dist. 

ἡ διαλεχτιχή ibid. 20 
7) π. οὐχ εἰσὶν μιᾶς τινος ὡρισμένης φύ- 

7 διαλεχτιχὴ χαὶ 

σεως 94.11.18 τὸ προσωπεῖον τῆς δια- 
λεχτιχῆς ὑποδυομένη 96,22 98,1 

τοῖς μαϑήμασι π. 86, 19. 24 ἡ ἄτεχνος 
πειραστιχή 98,11 

π. σῶμα 101,16. 21 

οἱ m. coni. οἱ ἀϑλητιχοί 8,26 

πενταχῶς 47,12 

ἡ ἐν 

πέμπτος. 

πένταϑλος. 

περαίνειν χατὰ τὴν τῶν νόμων πρόσταξιν 

(πεπέρασται) 174,25 νομίμως ibid. 27 
συλλογιστιχῶς 42,27 ἀδύνατον 50,12 
ἄτοπον 52,13 

πέρας geometr. 96,3 sq. 

περατοῦν. TO “ATA THY διάταξιν TOD νόμου 

περατωϑέν (περαιωϑέν libri) 172,23 
περιάγειν εἰς ἀντίφασιν 2,25 42,15 43,26 
περιγράφειν geometr. (opp. ἐγγράφειν) 90, 

12 
περιέχειν 112,7 pass. 114,29 ἐν 115,7.8 
περικαλλὴς τὸ εἶδος 9,6 

περιχάλυμμα 125,21 126,12. 22 161,13 

περικαλύπτειν 125,18 sq. 

περιλαμβάνειν ἐν ἑαυτῷ 105,29 106,1.3 

περιληπτιχός compar. 183,30 
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περιουσία. ἐκ π. 186,15 
περιπίπτειν σοφίσματι 43,20 ψεύδει 55,22 
περιποιεῖν. τῷ “Ὁμήρῳ περιποιήσεται τὸ 

ἀνέγχλητον 39,5 

περισπᾶν opp. ὀξύνειν 145,34 pass. 34,24 

66,30 159,28 περισπωμένως 33,2. 18. 27 

149,10 159,28 
περισπούδαστος 2,19 14,19 124,23 

περιτιϑέναι ὄνομά τινι 108,10 

περιττός supervacaneus 78,8 176,10 178,9 

ἐχ περιττοῦ 119,32 numerus opp. ἄρτιος 

12,30. 31 119,18 sq. 

περιφέρειν pass. εἰς ἀντίφασιν 46,8 

πέρυσι 26,3 

πέτρα. πέτραι μετὰ δένδρων 143,32 

πεύχη 39,24 sq. 
πεύκινος 33,20 

πῇ μὲν ἀληϑὲς πῇ δὲ ψεῦδος 139,33 141, 
4 al. 

πηγαῖος (ὕδατα) 34,1 
πήληξ (ὃ, ἡ) 106,17. 19 
πηροῦν 54,25 

πήρωσις 54,15. 19 

πιϑανός 3,23 68,1 113,25 

πιϑανότης. πῶς ἔχουσι πιϑανότητα {(πιϑα- 
νότητος ἢ) πρὸς τὸ πρᾶγμα 91,1 

πίπτειν ἔξω τινός 80.18. 82 ὑπό τι 112,16 

πίστις 23,18 π. λαμβάνειν τινός 97,15 

πιστοῦν med. διά τινος 8,20 διὰ τῆς ἐπα- 

γωγῆς 14,24 éx 8,23 18,80 δ8,5 τινί 

14,27 
πλάτος Opp. μῆχος 43,11 

πλατύς. πλατύτερον διαλαβεῖν 109,14 

πλατυώνυχος 112,21. 22 

πλεονεξία ἐν τῷ πυνϑάνεσϑαι expl. 121,25. 

26: 

πλευρά 122,23 170,13 

πληγή 25,7 
πληϑυντιχός adv. 68,8 

πλήν fere i. g. ἀλλά 4,14.22 21,12 26,36 

39,30 48,17 65,3. 8 77,13 86,2 100,19 
143,19 149,4.6 150,16 154,387 183,12 

πλήρης. τὸ πλῆρες (τῆς λέξεως) 31,28 76, 
18 79,28 80,24 91,29 134,11. 138,8 
143, 27 166,12 178,27 180,28 183,30 

ef. 95,28 τὸ mA. τῇ λέξει προστιϑέναι 

85,33 

πληροῦν ἐπαγγελίαν 19,11 τὰς λύσεις 182,6 

πλοῖον (δυνάμει) 31,22. 23 

πλοχὴ τοῦ συλλογισμοῦ 4,25 8,13 

πλουτεῖν ἀπὸ φαινομένης σοφίας 197,17 

προαίρεσις 223 

πλοῦτος 8,1 

πνεῦμια grammatice 21,25 37,9 144,34 

ποδιαῖος (ἥλιος) 48,26 

ποιεῖν pass. 6. part. 99,8 

ποίημα. 

ποίησις opp. ἔπος 165,5 

ποῖος i. 4. πότερος 120,21 122,22. 26 136,1 

191,10 192,10. 81 193,21 
πολυπραγμοσύνη 118,18 

πολυπράγμων 118,16 sq. 

πολλάκις. 

πολλαχῶς. 

πολύς. διὰ πολλοῦ 14,16 μετὰ πολύ 52,3 
πολύσημος 44,20 
πολυώνυμος 97,15 63,27 

πονεῖν 197,11 ἐν ταῖς πονηϑείσαις ἡμῖν εἰς 
τὴν Διαλ. ἐξηγήσεσι 4,21 ἐν τοῖς εἰς τὴν 

“Ῥητοριχὴν πονηϑεῖσι 98,12 
πορεία χαὶ ἐπὶ ἕρψεως χαὶ βαδίσεως καὶ 

νεύσεως λέγεται 198,0 

TOPLGTLXOS τῶν λύσεων 3,13 

πόρρω τῆς συλλογιστιχῆς μεϑόδου 58,32 

opp. προσεχής 191,5 

ποσός. ποσὸν διωρισμένον, συνεχές 17,30.31 

ποταμός 11,92. 88 

πότερον in interrogatione simplici 179,9. 

10. 17.18.24 ποτέρως 43,2. 4 

πρᾶγμα Opp. ὄνομα, φωνή, λόγος 11,25 sq. 

12,36 sq. 20,28 sq. 37,2 56,7 68,21 sq. 

14,1 τοὺς éx τῶν mp. γινομένους παρα- 

λογισμούς 37,7 ἑτέρως τῷ mp. ἔχειν opp. 

τῷ ὀνόματι 12], 8.9 λύειν πρὸς τὸ πρ. 

Opp. πρὸς τὸν ἄνϑρωπον 123,1 πρᾶγμα 

expl. i. 4. τὸ ὑποχείμενον 81,28 64,27 

ἐν ποιήμασιν 33,6 

εἴ τις π. st quis forte 124,2 

εἶναι τῶν π. λεγομένων 67,9 

161,2 opp. τὸ συμβεβηχός 160,25 ef. 
Corrig. 

πραγματεία. ἡ παροῦσα, ἡ προχειμένη πρ. 
1,7sq. 4,4 1,24 104,9 λογική, διαλεχτι- 

x, σοφιστιχή, ἀποδειχτιχή 1,3 3,17 4.8 

ἐν ταῖς αὐτῶν mp. (scil. τοῦ τε διαλεχτι- 

χοῦ συλλογισμοῦ καὶ τοῦ ἀποδειϊχτικοῦ) 2,5 

4 τῶν όπων mp. 195,9 
πρεσβεύειν. ὃ οἱ σοφοὶ πρεσβεύουσι 104. 

πρίων 108,10 
προάγειν ἐρώτησιν 84,22 sq. 100.4 129,15 

συλλογισμόν 106,25 xat ἐρώτησιν, ἐρω- 
τηματιχῶς 111,25 114,15 157,26 τὸ 

συμπέρασμα 120,15. 18 σοφιστιχῶς παρα- 

λογισμόν 187,5 

προαγορεύειν 117,27 135,16 
προαίρεσις. τὴν mp. ἔχειν διά τινος 16,19 



224 προβαίνειν 

τῇ πρ. διαφέρειν 89,12 
189,7 

προβαίνειν (τοῖς χατὰ συλλογισμὸν δοχοῦσι 
προβαίνειν λόγοις) 49,4. ὃ (2x διαιρέσεως, 

7) ἐρώτησις) 85,7. ὃ 81,14 (ἡ λύσις) 159, 
209 (χατὰ νόμους) 174,26 

προβάλλειν. 

ὡς πρότασιν (coni. προτείνειν) 138,10 

πρόβατον 112,24 152,1 

προγίνεσθαι 22,28 

προδειχνύναι pass. 117,30 

πρόδηλος 96,25 

coni. ta ὑποπίπτοντα αἰσϑήσει 11,22 

mpodtactéAAety med. 142,12 

προδιομολογεῖν pass. 117,29 

προεχτρέχειν 91,10 

προερωτᾶν pass. 132,21 

προηγεῖσθαι. προηγούμενος σχοπός 2,16 

προηγουμένως 17,17 (coni. αὐτόϑεν) 196, 

16 

πρόϑεσις τῆς διαλεχτιχῆς 17,22 

ἀπὸ ἰδίας πρ. 

τὸ νῦν προβαλλόμενον 26,7 

τοῖς πρ. μαχόμενον 10,27 

προϊέναι. προϊὼν .. φησίν sim. 4,32 37, 

12 48,2 11,10 προϊόντες μαϑησόμεϑα 
20,1 

προΐσχειν med. ἀτέχνως τὴν ἐρώτησιν 98,11 

προχαταλαμβάνειν pass. ἑτέρῳ δόγματι 
101,29 

προχομίζειν λύσεις 130,22 

προλαμβάνειν. προλαβόντες εἰρήχαμεν 85, 

28 ἐν τοῖς προλαβοῦσι 63,16 98, 29 

120,13 160,9 

προλέγειν. ὡς προειρήχειμεν 160,6 ef. 
λέγειν 

πρόληψις 3,26 

προοίμιον. ἐν προοιμίοις 4.17 24,14 
προπαροξύτονος 32,28 adv. ibid. 27 

προπορεύεσθαι 91,10 

πρός c. ace. prae 69,23 

προσαγορεύειν pass. παρά τι 20,24 
προσαγωγὴ τῶν ἱερείων, τῶν ϑυμάτων ἐν 

τοῖς βωμοῖς 8,28, 80 
προσαποχρίνεσθαι 124,51 
προσαρμόζειν ἑνὶ ἑχάστῳ τὸ χατάλληλον 

ὄνομα 12,12 

προσβάλλειν τινί 3,23 4.1.2 

προσγίνεσθαι 14,10 
προσδεῖσθαι c. inf. 150,18 

προσδιαλέγεσθϑαι 100,31 101,23 ὁ προσ- 
διαλεγόμενος 6,26 11,14 35,30 44,4 sq. 

71,26 72,34 73,1. 2 al. 

προσδιατρίβειν τινί 3,19 

I INDEX 

προσεῖναί tive i. g. ὑπάρχειν 37,18 38,18 
δυνάμει, ἐνεργείᾳ 31,12. 18 

προσεπερωτᾶν TO ἐνδεές 72,21. 22 
προσεπινοεῖν ἔξωϑεν 65,10 

προσεπιφϑέγγεσθαι 65,12 

προσέρχεσϑαι τῷ διχαστῇ 42,17 
προσερωτᾶν 105,24 149,32 

εἰν 65,8 97,15 

προσεχής. αἴτιον πρ. 191,4 προσεχῶς τοῖς 
λεγομένοις 22,3 

προσηγορία 168,30 109,8. 5 

mo. 68,6 151,8 

προσήκων 3,10 ἐν τῷ προσήχοντι 37,12 

προσηχόντως 109,15. 16 

προσϑήχη. ἕ 

προσέχειν 110,4 

σχῆμα τῆς 

ταῖς xa ἕχαστον mp. 196,29 
προσίστασϑαί τινι 3,14 

προσχτᾶσϑαι τὴν ὑγείαν 26,26 

προσλαμβάνειν ἕτερον παράδειγμα 152,26 

logice 10, 11::19: 29,16 54,8 9 Ἐν 
63,8 

προσλέγειν 130,26 

προσομιλεῖν τινι 9,91 

προσοχή 121,33 

προσποιεῖν λήϑην 111,5 med. τὸ εὐεχτεῖν — 
8,20 

πρόσρημα 53,28 

πρόσταξις. χατὰ τὴν τῶν νόμων πρόστα- 

Ew 174,25 

προστιϑέναι λύσιν 147,29 τὸ πλῆρες τῇ 
λέξει 85,33 opp. διαιρεῖν 149,0 

προσυπαχούειν 30,17 31,27 τ0,28 189,8 

138,2 151,5 169,1 
προσφέρειν 185,2 

προσῳδία. τὸ παρὰ τὴν mp. (εἶδος) expl. 

21.24 δυνάμει τὸ διττὸν ἔχουσι οἱ. παρὰ 

τὴν πρ. (σοφισμοί) 23,5 ὁ παρὰ τὴν zp. 
τρόπος 32,19 sq. τοῦ παρὰ mp. παρά- 

δειγμα 94,12 

προσωπεῖον. τὸ Tp. τῆς διαλεχτιχῆς ὑπο- 

δύεσθαι 96,21. 22 

πρόσωπον persona 126,24 

πρότασις. ὃ τῆς mp. λόγος 129,10. 11 
ὅταν τὸ συμπέρασμα ψευδὲς ἡ, ἐξ ἀνάγκης 

nat αἱ mp. ψευδεῖς εἰσιν 1806, 29. 80 οὐ 

μὴν τὸ ἀνάπαλιν 181,9, 4 (cf. συμπέρασμα) 

ἐλάττων, ἥττων, μείζων v. h. v. 

προτάττειν τί τινος pass. 5,18. 21 

προτείνειν λόγον 81,14 συλλογισμόν 120, 

20 ὡς πρότασιν (coni. προβάλλειν) 198, 
10 ἐρώτησιν 157,21 τὸ προτεινόμενον 
194,19 med. 58,1 ἐρώτησιν 113,11 
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πρότερος. τὰ δεύτερα τῶν [Ipotépwy (scil. 
᾿Ἀναλυτιχῶν) 140,17 

προτιϑέναι med. εἰπεῖν 8,15 14,14 

προτρέπειν med. 2,23 

προφανής 192,24 

προφέρειν 77,26. 27 (coni. ἐπαγγέλλειν) 

139,5 ἐρώτημα, ἐρώτησιν 71,18 81,15 

σόφισμα 152,9 
προφορά. ἄλλως κατὰ thy mp. ἐκφερόμενος 

(ὅρος) 44,34 τῇ mp. τῆς λέξεως ταὐτόν 
150,1 ὅμοιος διὰ τὴν πρ., τῇ mp. ibid. 

20. 28 
πρώην 25,35 58,20 85,6 

πρῶτος. τὰ TH φύσει πρῶτα i. 4. τὰ χοινά 
1,21 πρῶτα i. gq. πρῶτον 2,21 138,17 

πρώτως 156,51 198,14 

πτῶσις αἰτιατική, δοτική, ἀρρενιχή, ϑηλυχή 

107,11 sq. εὐϑεῖα 109,2 γενική 166,32 
ὀρϑή 187,382 ἀνόμοιος expl. 186,23. 29 

σολοιχίζειν ἐν πτώσεσιν ibid. 5 

πυνϑάνεσθαι τὰ πλείω ὡς ἕν 54,4 

πῦρ 94,10 ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογίᾳ ἐστί 

(cf. Καινεύς) 89,7 sq. ταχὺ αὔξει ib. 9 

“Ῥάβδος 145,24. 25 

ῥῆμα. τὰ p. τοῦ Διός 34,17 dist. ὄνομα 
11,26 36,10 56,31 χαϑ᾽ αὑτὰ λεγόμενα 
χαὶ αὐτὰ ὀνόματά ἐστι 11,26 ef. 13,7 28, 

10 ἐνεργητικὸν 6. 75,6 

ῥητοριχός. ᾧ. συλλογισμοί 48,27 6. ἀπο- 

δείξεις ἐχ τῶν ἑπομένων γίνονται ibid. 31 

ἡ ῥητοριχή 97,8 

ῥήτωρ. expl. 115,22 
pts 105,8 sq. 183,32 184,6 sq. 
ῥοπή. ῥοπὴν διδόναι πρὸς συγκατάϑεσιν 95, 

34 

Σάρξ. κατὰ thy σαρχὸς ἐπιφάνειαν 169,27 
σαφήνεια. πρὸ τῆς τῶν ῥητῶν σ. 164,12 

πρὸς σαφήνειαν τοῦ λεγομένου 172,20 

σαφηνίζειν 1,10 30,22 46,12 142,18 143, 

24 152,26 176,10 178,18 σαφηνισϑήτω 

23,17 112,19 

σαφηνισμός. πρὸς σαφηνισμὸν τούτου 14], 
29 

σαφής. τοῦ σ. ἕνεχα 22,5 

Comment. Arist. II 9. [Alexander] in Sophisticos elenchos. 10 

225 σόλοιχος 

σημαίνειν. τὸ σημαινόμενον significatio 107, 

31 124,7.24 127,29 140,27 148,22 

σημαντιχός (φωνή) 105,28 τινός 36, 32 

67,1.7 107,7 108,21 al. 

σημεῖον 98,6 (coni. στοιχεῖα) 110,10 ge- 

ometr. 7,26 

σημειοῦν med. adnotare 30,9 σημειωτέον 

7,1 

σημειώδης. αἱ σ. ἀποδείξεις 48,27. 28 

σήπειν pass. ὀμβρίοις, πηγαίοις ὕδασι 33,24 

94,1 

σήρ. τὰ ἐκ σηρῶν νήματα (coni. ἐξ ἐρίου) 
51,21 

σιγᾶν. σιγῶντα expl. 28,14sq. 56,24 86,20 

σιδηροῦς. ἐπὶ τοῦ σ. γένους 6,23 (opp. 

ἐπὶ τοῦ παρ᾽ “Ησιόδῳ χρυσοῦ γένους) 45, 
5) 

σιμότης 105,7 sq. 183,32 184,10 sq. 

σιωπὴ δηλοῖ τὸ ναί 53,28 

60,35 

σχαληνός (τρίγωνον) 83,14 

σχέλος χοῖλον 184,5 

σχέπτεσϑαι xad ἑαυτόν, pet ἄλλων 68, 
23 sq. 

σχεῦος expl. i. 4. οὐδέτερον 108,7 

σχέψις. τὴν σχ. πρός τι ποιεῖσϑαι 68,24. 
26 οὐ τῆς παρούσης ἐστὶ ox. 76,30 

σκοπεῖν ὅτι (?) 136,36 σχόπησον 134,14 

σκοπὸς τῆς παρούσης πραγματείας, τοῦ βι- 

βλίου 1,6.10 sq. 6 πᾶς τοῦ λεγομένου 

ox. 97,17 135,33 σχοπὸν ἔχειν c. inf. 

95,12 

σκόροδον 92,17. 19 

σχοτεινός. τὸ σχ. τοῦ λόγου 21,28 

σχυλάχιον ὁρᾷ, οὐχ ὁρᾷ 45,37 

54,16 sq. 

σχυτεύς 40,17 sq. 

σχυτιχή 40,26 

σχῶλον. 

τὴν σ. τιμᾶν 

τυφλόν 

σχώλου παντὸς πόρρω χαϑιστα- 

μένου 3,34 ἀλλήλοις σχῶλα τιϑέναι πρός 
τι 91,8 

σολοιχίζειν 19,28 99.17.27 def. 186,7 

Opp. ἑλληνίζειν 185, 12 

τρεῖς τρόπους 106,10 sq. ἐν πτώσεσιν 

180,5 ἀληϑῶς, φαινομένως ibid. 23 sq. 
σολοιχισμός 106,7 sq. i. 4. σολοιχίζειν ἐν 

πτώσεσιν 186,6 ἀληϑής, φαινόμενος 19, 

80 20,1 ὅμοιός ἐστι τοῖς παρὰ τὸ σχῆμα 

τῆς λέξεως γινομένοις ἐλέγχοις 108,15 sq. 

χατὰ τὰ ὀνόματα γίνεται ibid. 22 sq. 

σόλοιχος def. 186,8 

γίνεται xata 



226 σοφία 

σοφία φαινομένη 15,7 sq. 

cool€eotat 15,22. 80 29,20 36,14 τινά 1, 

21 32,27 pass. σοφιζόμενος 43,29 σο- 

φίζονται 52,26 

σόφισμα 1,18 3,7.12 5,28 sq. saepe 

τὸν τῷ ἐριστιχῷ συλλογισμῷ 5,30 οὐ γάρ 

εἰσι τὰ σ. ἀληϑεῖς ἔλεγχοι ἀλλὰ φαινόμε- 
vot 123,12 

σοφισμός 3,8 21,34 23,1.32 29,22 48,2 55, 
4 ἃ]. γενιχοὶ στοχασμοὶ τῶν σ. 1,14 3,6.7 

σοφιστεύειν 16,31 100,20 172,31 
σοφιστής 1,12. 17.18 2,3 sq. saepe τίνων 

ἐφίενται 7,30 cf. 17,5 19,25 ἐλέγχουσι οὐ- 

δαμῶς 11,12 φαινόμενος σοφός 15,7 ἀπὸ 

φαινομένης σοφίας ἐχρηματίζοντο ibid. 8.9 

ef. 197,17 πάντα εἰδέναι διαβεβαιοῦνται 

18.19.14 opp. 6 διαλεχτιχός 195,30 opp. 

ὁ πειραστιχός 89,30 

σοφιστιχός i. 4. φαινόμενος opp. ἐπιστη- 

μονιχός 14,11 ἔλεγχος 1.0. ὃ 2,2. 10 sq. 

ἃ]. χοινὸν πάντων τῶν σ. ἐλέγχων τὸ 

φαίνεσϑαι 5,7 i. 4ᾳ. φαινόμενος ἔλεγχος ibid. 

21 dist. φαινόμενος &. 7,154. 8,7.8 λόγος 

2.8 (dist. ἀποδειχτιχός, διαλεχτιχός) 5,1 

7,30 al. συλλογισμός 2,1.7 (i. 4. ἐριστι- 

20s) 4,8 sq. 7,16 al. opp. φαινόμενος 

συλλογισμός def. 5,138.14 πᾶς συλλ. cow. ἢ 
ον. ἢ παρὰ τὸ σχῆμα 

155,26..27. τρόπος. 6,27 21,1 sq. al. a. 
ἐνοχλήσεις 2,7 εἴδη τῶν σ. ἐν. εἰσὶ δύο 
20,18 sq. σ. πραγματεία (dist. διαλεχτιχή, 
ἀποδειχτιχή) 3,17 al. πρῶτα τῆς σ. με- 

ϑόδου 1,29. 54ᾳ. διάλεξις 101,8 σ. δια- 

τριβαί 120,24 σ. ἔργον 101.1 σοφιστι- 

χῶς ἐλέγχειν opp. ἀληϑῶς 6,28 ἀποχρί- 
νεσϑαι 198.1 --- ἡ σοφιστιχή 2,22 dist. ἡ 
διαλεχτιχή 4,2 8,39 φαινομένη σοφία 15,7 

δύναμις 17,1 τέχνη ibid. 10.11 ἄχρη- 

στός ἐστι παντελῶς τῇ ἀποδειχτιχῇ ἐπι- 

στήμῃ 9,28 διαφέρουσι ἀμφότεραι (7 
πειραστιχὴ χαὶ ἡ διαλεχτιχή) τῆς σ. 72, 

80 sq. — ὃ σοφιστιχός 12, ὃ  coni. 

ἐριστιχός, dist. ὁ διαλεχτιχός, ὁ πειραστι- 

χός 88,20 dist. 6 ἐριστιχός ibid. 26 sq. 

99,15 
σοφός. 

σπερματιχός. 

197,12 

σπεύδειν c. inf. 8,29 9,8. 4 91,13 111,5 
crovodCery opp. matfev 2,18 cc. inf. 

46,3 115,23 pass. 100,2.8.18 103, 

ταὺ- 

παρὰ τὴν ὕλην ἐστί 

6 σ. φαινόμενος, ὃ ὄντως σ. 15,8 sq. 
οἱ φυσιχοὶ χαὶ σπ. λόγοι 

I INDEX 

19.20 109,12 παρὰ τοῖς σοφισταῖς 16,22 

106,7 

στάδιον διελϑεῖν, διιέναι 115,32. 34 

στέλεχος 197,11.12 

στέλλεσθαι διττόν 189,6 sq. 

στενοχωρεῖν pass. περί τι 42,23 

στέρησις. 

ποιεῖν ἐστι στ. 182,28 

στερητικός. στερητιχῶς opp. χαταφατιχῶς 

89,19 

στιγμὴ πέρας οὖσα γραμμῆς μιᾷ διαστάσει 

ἀπολειφϑήσεται τῆς γραμμῆς .. ἔσται ἀδιά- 

στατος χαὶ ἀμερής 96,4—6 

τὸ μὴ ποιεῖν αὐτὸ τοῦτο τοῦ 

στίζειν interpungere 84,11 

στίχος 34,7 165,4 sq. 168,23 169,6 

στοιχεῖον. at συλλαβαὶ ἐχ στοιχείων 13,8 
τὰ στ., ὧν ἐν τῇ συνϑέσει τὰ ὀνόματα, 

οἱονεὶ στοιχεῖα coni. 

i. q. παράσημα 145,5 

πεπεράνϑαι 14,3 

ἀρχαί 7,24 109,25 

στολίζειν 8,27 

στοχάζεσθαι. πόσων ot σοφισταὶ στοχάζον- 

cat 17,5 expl. 19,20 

στοχαζομένων ibid. 25 

στοχασμός. γενιχοὶ στοχασμοὶ τῶν σοφι- 
σμῶν 1,14 3,6 

στρέφεσϑαι περί τι 94,12 

συγγίνεσθαι Σωχράτει 40,26 τῇ τούτου 
φίλῃ 98,4 

σύγγραμμα 1.9 
δυγχατάϑεσις 60,36 τὸ ναί, τὸ τῆς σ. 

προσρημα ὅ9,28 τινός 95,34 

συγχαταμιγνύναι pass. τινί 52,15. 17 

συγχατανεύειν τινί 157,17. 18 

συγκατατάττειν pass. τινί 38,12. 16 

συγχατατιϑέναι med. τινί 26,3. 4 

συγχεφαλαιοῦν med. 99,29 

συγχλύς (ἄνϑρωπουῦ 103,12 
συγκρίνειν pass. πρός τι 8,2. ὃ 
σύγχρισις τῶν αἰσϑητηρίων opp. διάχρισις 

29,15 
συγχεῖν (coni. χυχᾶν) τὰς διαλέξεις 172,29 

ὡς μὴ συγχεϑῆναι αὐτοῦ τὸν νοῦν 109,21. 

22 συγχεχυμένος opp. ὡρισμένος 184,1 

συγχεχυμένως ibid. ὃ 

συζευγνύναι 119,10 
συζυγία συλλογιστική 4,10 sq. ἀσυλλόγιστος 

ibid. 23 
συχῆ 197,8 

συχοφάντης 118,0. 7 sq. 

συλλαβή. ato. ἐκ στοιχείων 13,8 ποσόν 
157,23 μηδὲ πᾶσαν σύνϑεσιν γραμμά- 

τῶν παρ᾽ αὐτῶν 
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των συλλαβὰς ἢ 

14,5 
συλλαμβάνειν 24,30 105,12 113,20 

συλλογίζεσθαι i. gq. λογίζεσθαι (ἐπὶ τῶν 
δαχτύλων ἐν ταῖς ψήφοις) 12,20 logice 

τὸ ἐναντίον 8,1 ἔλεγχον 151.8 ο. dupl. 

ace. 180,3. 4 191,32 τρόπον τινά 97,12 
6 δυνάμενος ἐπιστημόνως συλλογίζεσθαι, 
ἐκεῖνος olde xal παραλογίζεσϑαι 198,1. 2 

τὸ συλλογιζόμενον i. 4. ὁ συλλογισμός 

49,9 συλλογισϑείη ἡ 122,8 : 

συλλογισμὸς ἁπλῶς 1,9 1,159 χυρίως 3,32 

φαινόμενος 4,12. 22 ἀληϑής, ἀληϑῶς 9, 

18.20 ψευδής, ἀληϑινός, μόρια τοῦ GA. 

σ. 73,9 sq. τῶν χατηγοριχῶν σ. τὸ εἶδος 

τριττόν 2,5 sq. τὰ τῶν σ. εἴδη 11,18 sq. 

σοφιστιχός (éptotixds), διαλεχτιχός, ἀπο- 

derxtixds 2,1 sq. 4,8 sq. 7,15 sq. al. 

συλλογισμός, τουτέστιν ἀπόδειξις χαὶ συλ- 

λογισμὸς ἀποδειχτιχός 95,11 ex πιστοτέ 

ρων χαὶ γνωριμωτέρων δεῖ τοὺς σ. γίνε- 

σϑαι 192,26 διὰ συλλογισμοῦ λαμβάνειν 

dist. ἐξ ὁμολογίας 10,20 ἀποδειχνύναι, 

δειχνύναι ibid. 22 11,1 

συλλογιστιχὸς τῶν ἀντιχειμένων 18,8. 9 

σ. μέϑοδος 1,12 9,20 58,32 59,38 114,5 
197,24 συζυγία 4,10 sq. σ. εἶδος 4,11. 

30.31 7,11 συλλογιστικῶς συλλογίζεσϑαι 
4,21 περαίνειν 42,27 συνάγειν 114,5 

(coni. ἀληϑῶς) cuprepatvestar 163,10 
συμβαίνειν logice 53,36 54,6 116,18 sq. 

saepe ἐχ 55,25 61,6 115,33 διά τινων 

ὀνόματα ποιεῖν δύνασϑαι 

146,38 155,21 παρά τι 67,13 τὸ συμ- 

βαῖνον ἄτοπον 180,11 181,1 τὸ συμβαῖ- 
γον expl, 190,10 i. q. συμπέρασμα 131,10 

ef. 117,24. 26.33 — οὐ τὸ τῷ συμβεβη- 

χότι ὑπάρχον xal τῷ ὑποχειμένῳ ἀνάγχη 

ὑπάρχειν 37,32 sq. 125,9]. 32 

ἀνάγκη τὰ τῷ διαφόρῳ συμβαίνοντα χαὶ 

τῷ λοιπῷ συμβαίνειν 150,36 sq. παρα- 
λογισμός, σόφισμα παρὰ τὸ συμβεβηχός 

37,32 sq. 125,30 
συμβάλλειν med. οὐ μιχρά 109,15 εἰς 19, 

10 
συμβιβάζειν τὸ ἀπορούμενον 92,23 

σύμβολον. σύμβολα τῶν πραγμάτων 11,25 

συμμετρία ϑερμῶν χαὶ ψυχρῶν χαὶ ξηρῶν 

χαὶ ὑγρῶν 80,20 
σύμμετρος geometr. 119,18 170,13 

συμμιγνύναι τὰ διάφορα ὑποχείμενα 53, 
1.2 

οὐχ 

σύνδεσμης 227 

συμμνημονεύειν pass. τινί 132,20. 21 

συμπαραλαμβάνειν 184,24 

συμπείϑειν 67,22 

συμπεραίνειν pass. i. 4. περαίνειν (?) 13, 
10 med. τὸν λόγον 97,31 

velut 77,14 med. 145,31 παρά τι pass. 

(συμπεπέρασται) 25,9. 10 τεχνηέντως 59,6 

logice saepe, 

συμπεραντιχός 120,16 συμπεραντιχῶς 

expl. 114,9 ἐπάγειν ibid. 9 

συμπέρασμα 3,04 al. κυρίως λέγεται τὸ 

συλλογιστιχῶς καὶ χατὰ μέϑοδον συλλογι- 

στιχὴν συναγόμενον 114,5 ἀληϑῶν οὐσῶν 

τῶν προτάσεων ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸ συυ.- 

πέρασμα ἔσται ἀληϑές 83,3 (cf. πρότασις) 

χαὶ τὸ σ. δῆλον 89,9. 10 96,15 
συμπερασματιχός 85,26. 27 

συμπεριλαμβάνειν 184,30 

συμπίπτειν 122,24 

συμπλέχειν pass. 28,27 τινί 198,2 190,1 

συμπληροῦν. συμπληροῦντα αὐτοῦ (scil. 

τοῦ γένους) τὸ εἶναι 98,28 

συμπλοκὴ πρός τι (coni. 

leg. 41,8 

Ἐσυμποδισμός coni. ἀπάτη 135,13 

συμφύρειν pass. 51,30 

Gupdevoectar ἐπί τινος 44,13 

συνάγειν πολλά τινα καὶ διάφορα πράγματα 

12,8 ἔχ τινος τὸν ἔπαινον εἰς 118. 29 

concludere saepe, velut 46,27 55,26 sq. 

ἐπὶ ποιοῦ τὴν ἐρώτησιν 157, 33 

114,16 157,24 191,28 193,17 

συναϑροίξειν πλοῦτον ἔχ τινος 14,23 
συναιρεῖν. ἵνα συνελὼν εἴπω 16,2 συνελόντα 

φάναι 165,28 

συναληϑεύειν. συναληϑεύσει ἄρα ἡ ἀντίφα- 

σις 119,29 

συναμιλλᾶσϑαί τινι 179,11 

συναμφότερος. τὸ σ. 38,12 143,13 

συναναιρεῖν τὸ ἑπόμενον 49, 19 

χϑέν 191.12 
συνάπτειν (coni.. συντιϑέναι) 30,6 90,30 

pass. (coni. xexAwopéva) 51,28 

προσεχῶς εἰρημένα συναπτόμενον 99,4 

συνημμένως κατηγορεῖν, λέγειν (opp. διη- 

ρημένως, χωρίς) 40,16 41.1. 25. 184,19 

συναριϑμεῖν τὸ ἐν ἀρχῇ 46,9. 11 
συναρπάζειν pass. ὑπὸ τῆς ἐρωτήσεως 94, 

28 

συνδεῖν pass. τῇ ὕλῃ 3,21 

σύνδεσμος grammatice 119,32 145,11 189, 

23 

σύνϑεσις) 14,6 

συνάξαι 

τὸ συνα- 

πρὸς τὰ 

15* 
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συνδυάξειν pass. μετά τινος 184,1 

συνεϑίζειν pass. c. inf. 129,12 

συνελαύνειν ὑπόϑεσιν εἰς τὸ ἀδύνατον 163, 

1 

συνεμφαίνειν ἔν τινι 182,23 pass. 104,24 

συνενοῦν. συνηνωμένως 28,21 cf. 188,1 

συνεξαχούειν pass. 104,18 

συνεπινοεῖν 132,23 167,26 pass. 182,17 

συνεπινοούμενα expl. 132,20 

cuvépyestat. πάντων συνελϑόντων εἰς τὸ 
ἀπατηϑῆναί τινα 72,11 

συνεφέλχειν. συνεφέλχον coni. ἐλλειπτι- 

χόν 29,19 

συνεχής (διαίρεσις) 128,5 τινός 196,27 

συνήϑεια. τὸ ἀνώμαλον τῆς σ. 67,33 
συνήϑης. σύνηϑες αὐτῷ (Ἀριστοτέλει) 84,1 

183,21 τὰ σ. τοῖς πᾶσι (cOni. τὰ κοινά) 

97,20 
σύνϑεσις (coni. συμπλοχή) στοιχείων, γραμ.- 

μάτων 14,3 sq. τῶν πεπερασμένων χαὶ 

7) σ. πεπερασμένη ibid. 4 πᾶσα σ. μεριχή 

41,19 τὸ κατὰ σύνϑεσιν τρίτον εἶδος 21, 

20 τρίτος τρόπος ὁ παρὰ τὴν σύνϑεσιν 

29,2 sq. δυνάμει τὸ διττὸν ἔχουσι οἱ 

παρὰ τὴν σ. 29,5 sq. δῆλον ὅτι τὸ παρὰ 

τὴν σ. τρόπον τινὰ παρὰ τὴν διαίρεσίν 

ἐστι 143,15.16 τινὸς μετά τινος ibid. 28. 

24 

σύνϑετος. τῷ συγχατατεταγμένῳ χαὶ συν- 

ϑέτῳ (ἀνϑδρώπῳ) Opp. τῷ ἁπλῷ καὶ axata- 

τάχτῳ τῷ χαϑόλου 38,16 σ. χατηγορία 
41.18.20 τὸ σ. χαὶ ὑποχείμενον i. 6. τὸ 

πρᾶγμα 37,23 τὸ σ. opp. οὐσία 59,9 
i. ᾳ. ἡ οὐσία μετὰ τῆς ποιότητος ibid. 22 

οἵ. 182,11 τοῦ σ. τὸ μέρος διαιρεϑὲν οὐ 

διττόν 145,17 compar. 133,17 συνϑέτως 

29,4 

συνϑεωρεῖν coni. συννοεῖν pass. ἔν τινι 
182,26 

συνϑλίβειν τινὰ εἰς ἀντιφάσεις 70,32 
συνἱέναι c. ace. ὁ. inf. 67,8 τῶν συνιέν- 

τῶν τις 74,28 

συνιστάναι (συνιστᾶν) ἐλέγχους, σοφίσματα 

1,11 8,4. 12 τὰ πολλαχῶς λεγόμενα 139, 

20 demonstrare πρότασιν 23,21 119,11 

ὅτι 16,15.19 c. ace. c. inf. 79,10 sta 
τῆς eraywyns 73,16 182,19 da tHe 

ἀδυνάτου δείξεως 75,34 svviotactat (coni. 

γίνεσϑαι) 37,6.11 παρά τι 55,34 ex 16, 

31 21,8. 22 sq. 187,21 144,11 
συννεύειν τινί 72,14. 15 
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συννοεῖν coni. συνθεωρεῖν pass. ἔν τινι 
182,21 

συνορᾶν 47,13 122,26 128,2 137,17 
συνουσία διαλεχτιχή 82,31 

συνουσίάζειν ἐν ἀγορᾷ 100,9 

σύνταγμα 116,8 

σύνταξις grammatice οὕτως ποιεῖν τὴν σ. 
7,21 

συντάττειν τί τινι 68,18 grammatice οὕτω 

συνταχτέον τὸ χωρίον 81,32 

συντείνειν πρὸς ὑγείαν 2,11 

συντελεῖν πρός τι 110,18 sq. (τινί) 111,9 

176,31 εἰς 111,9 {τοῦ 118,7 
συντέμινειν τὸν λόγον 117,34 

συντιϑέναι (i. q. προστιϑέναι) 29,9. 10 80,6 
ἣ δόξα τὰ πάϑη συνθεῖσα 48,21 τὰς 

προτάσεις (coni. τάττειν) 99,19 τὰς ἐρωτή- 
σεις 109,14 τινί 80,18 (opp. διαιρεῖν) 

142,22. 24 144,28 147,20 159,28 al. 

σύντομος. διὰ G λόγου διδάσκειν 17,21 σ. 
ποιεῖσϑαι τὰς ἐρωτήσεις 110,2 122,16 
συντόμως 85,22 170,15 

συντρέχειν ἐπὶ tod αὐτοῦ 9,15 

συνυπάγειν Pass. τῇ ἐρωτήσει 53,34 
συνώνυμος (dist. ὁμώνυμος). πολλάχις χαὶ 

ἀπὸ συνωνύμων ἀπάτη γίνεται 6,5. 11 τὰ 

γένη συνωνύμως τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται 
98,29 

συσσημὰίνειν pass. τῷ εἴδει τὸ γένος 183, 
19 

σύστασις (τῶν σοφισμάτων) 1,11 20,12 

194,18 
σφαγή plur. 25,7 43,4 

σφαλερός (ἀπόχρισις) 81,13 

σφάλλειν. χατὰ τὴν ἐσφαλμένην τῆς αἰσϑή- 
σεως χρίσιν 9,11 xata τὸ συλλογιστιχὸν 
εἶδος ἐσφαλμένος 7,11 τὸν ἔν τινι ἐπι- 
στήμῃ σφαλλόμενον 75,25 

σχέσις ποιά 35,13 ἄσχετος 152,24 

σχῆμα geom. 82,29, 80 83,19.20 τὸ παρὰ 

TO Gy. καλούμενον εἶδος τῆς λέξεως 21,25 

φαντασίᾳ τὸ διττὸν ἔχουσιν οἱ παρὰ τὸ σχ. 
τῆς λέξεως 23,12 ὅμοιός ἐστιν ὁ σολοι- 
χισμὸς τοῖς παρὰ τὸ σχ. τ. λ. γινομένοις 

ἐλέγχοις 108,15sq. cf. 150,25.85 151,14 
152,1. 6 al. τὸ oy. τῆς προσηγορίας 68,6 

151.8 logice πᾶς συλλογισμὸς σοφιστιχὸς 

ἢ παρὰ τὴν ὕλην ἐστί... ἢ παρὰ τὸ σχῆμα 
135,26.27 τὸ oy. ὑγιές, ἡμαρτημένον 

ἔχειν 5,14.15 7,10sq. 19,1 10,22 89, 

10 185,31 χατὰ τὸ oy. μὴ ὑγιῶς, 
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pn χαλῶς ἔχων, ἡμαρτημένος 7, 2. 3. 

12.13 19,2 90,28 136,23. 36 195,23 
φυλάττειν τὸ τοῦ oy. ἴδιον 4,21 136,19 
6 ἀσυλλόγιστον ἔχων τὸ oy. 89,32 διὰ 

τὸ τοῦ oy. ἀσυλλόγιστον 162,33 πρῶτον 
σχῆμα 4.19 δεύτερον 10,92 11,3 58,22 
96,14 δύο χαταφάσεις ἐν δευτέρῳ ay. 

4,27 59,27 10,24 89.4.1 136,6.21 al. 
τρίτον 11,6 58,17 60,7.13 ὁ éx δύο 
μερικῶν ἔν τινι τῶν σχημάτων πειρώμε- 
νός τι συνάγειν 70,24 89,5 cf. 59,27 

oynpatiCery pass. εἰς 35,19.20 κατ᾽ ἐνέρ- 
yetay τὸν λόγον ibid. 26.27 τὴν ἐρώτησιν 

χατὰ τὸ πότερον 133,13 
σχηματισμὸς τῆς λέξεως 21,25 35,13 

σχολή plur. εἰς ἐκεῖνα (scil. τὰ Πρότερα ἀνα- 

λυτιχά) 38,26 

σώζειν ἐν ἑαυτῷ τὸν ὁρισμόν ὃ8,90 σώζει (Ὁ) 

χαὶ ἐπὶ τούτου 16,12 

σῶμια πέμπτον 101,16. 28 

σωματικός (διάϑεσις) 9,16 

σωρός 51,29 

σωφροσύνη 53,32 sq. 

Τάξις τῶν ἐρωτώντων 117,8 

ταπεινός (φρόνημα) 14,21 

τάττειν (cOni. συντιϑέναι) προτάσεις 99,19 

τὶ ἔν τινι 68,30 

ταυτολογεῖν 178,9 
τάχα fortasse 26,21 49,7 138,14 

ταχείας ποιεῖσϑαι τὰς ἐρωτήσεις 

ταχέως 157,32 
ταχὺ ς: 

110,2 ταχύ adv. 89,9 

183,14 τάχιον 122,15 

τελεῖν φόρους τινί 173,8 intrans. ὑπὸ εἶδος 

55,4 

τέλειος. 

18 

τελειοῦν pass. 198,14 

τελείωσις τοῦ μαϑητοῦ 35,24 coni. ἐπί- 
δοσις 197,2 

τελειωτιχός (πάϑος) 35,26 

τὸ τ. ἔχειν ὑπό, ἀπό τινος 198,12. 

τέλεος. τελεώτερον 47,10 

τελευταῖος. τελευταῖον dist. συμπέρασμα 

114,1. 8 
τέλος expl. i. 4. συμπέρασμα 140,9 142,1 

περὶ τὸ τ. 41,12 πρὸς τῷ τ. 140,5 
τεμάχιον (τεμμάχιον libri). τὸ tod στίχου 

τ. 34,7 

τετραγωνισμός cf. ᾿Αντιφῶν, Bodowy 
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τετράγωνον 60,9 ἐχτός, ἐντὸς τοῦ χύχλου, 
τὸ μεταξύ 90,13 sq. 

τετράπηχυς (τῷ μήκει) 45,11 sq. 

τετράπους 192,5.6 

τετρασύλλαβος 12,33 
τέχνη coni. ἐπίστήμη opp. δύναμις 17, 7. 

884. ὡς ἡ τ. παραχελεύεται 59,5 εἰ- 
δέναι, ἀγνοεῖν τὴν τ. 97,21.23sq. expl. 

i. 4. συλλογισμός 106,24 αἱ ἄλλαι τ. 

(opp. ἣ λογικὴ πραγματεία) 198,11.12 

μετὰ τ. 97,27 ἐν τ. καὶ μεϑόδῳ σχοπεῖν 

106,24. 25 

τεχνήεις. τεχνηέντως (συμπεραίνειν) 59,6 
τεχνιχός 119,2 

τέως 104,8 

τιϑέναι ὄνομα 12,8 παράδειγμα 46,14. 19. 

20 81,29 139,10.11 τὴν αἰτίαν 129,28 
168,7 τὸ σόφισμα 147,28 

ἐν τοῖς παρὰ τὴν λέξιν 68,19 

mous εἰς ἀριϑμὸν ὡρισμένον 1ῦ,18 εἰς 

παράδειγμα pass. 164,33 med. τινὶ ὄνομα 

13,34 τὸν ὁρισμόν 46,13 σόφισμα 82,18 

i. ᾳ. συγχωρεῖν 75,20. 21 οοπί. συγχω- 

ρεῖν 148,10. 17 84. 

τίκτειν ἀπάτην pass. 48,20 

τιμᾶν τὴν σιωπήν 60,35 

τὶς. τὸ τὶ μερικόν ἐστι 41,19 
49,11 

τίτανος, 92,15 

τμῆμα τῆς γῆς 145,4 

τοίνυν epanaleptice post parenthesin 108, 

11 196,5 

τοιόσδε. τοιῶσδε 1223 

τοιοῦτος. ὁ τοιοῦτος i. 4. οὗτος 58,27 
τοῖχος 190,32 sq. 

town coni. χαῦσις 25,12. 13 

τόνος 21,23 144,33 145,6 

τόνος 37,9 6 τ. πρὸς ὃν ἄδομεν καὶ τοὺς 
λόγους ποιούμεϑα 32,22 

ibid. 80 ἀναβιβάζξειν τὸν τ. 84,24 τὸν 

τ. τιϑέναι εἰς 88,2. 4 

τοπιχός (πραγματεία) 197,16 
τόπος. ὅτι οὐχ ἔστι τόπος 47,19sq. τὰ μέρη 

τοῦ τ. ibid. 24 dialectice 77,1 

τοσαυταχῶς 87,4 

τότε post ef 91,14 168,18 τότε δὴ τότε 
(? fort. δῆτα) 166,22 

τοτὲ pév.. τοτὲ δέ 66,24 

τραγέλαφος 41,29 sq. 
τραῦμα. τὰ ἐν πολέμῳ tp. 43,4 167,7 
τρέπεσϑαι ἐπί τι 132,8 

τὸν τρόπον 
Ν ΄ 

τοὺς TAG- 

ἄλλ᾽ ἄττα 

ὃ ἐν τῇ λέξει 

ν ἐξ, 7 

οὐδένα τ. ἔχον 
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τρίγωνον 83,13 94,23 95,5 sq. 116,12 sq. 

τρίπηχυς 181,10 sq. 

τριττός 2,4 

ayavos κατὰ τοὺς τρόπους 40, 

32 — opp. πρᾶγμα 157,32 τρόπος 

τῶν παραλογισμῶν i. 4. εἶδος 20,17 τρό- 

mot expl. 109,11 

197,26 

νυγχάνειν c inf. 74,26 167,19 om. par- 

tic. wy (ἑπτὰ τυγχάνοντες) 55,15 (ἐν 

Πειραιεῖ τυγχάνων) 145,35 156,28 168,33 

190,18 εἰ τύχῃ, τύχοι 63,36 81,15. 16 

87,6 135,29 145,4 152,14 188,24 190,8 

el οὕτως ἔτυχε 83,19 96,8 ὡς ἔτυχε 
106,25 ἡ τυχοῦσα xaxia, λύσις 154, 38 
162,23 164,1 τυχόν adv. 26,27 32,27 

65,18 105,23 187,1 --- τυγχάνοντα i. 4. τὰ 

πράγματα opp. λεχτά 20,29 

τυμβωρύχος coni. λῃστής 169,23 

τυραννεῖν. ὃ τυραννήσειν μέλλων 62,26 sq. 

τυφλός def. 54,14 sq. cf. 140,21 sq. 

τρόπος. 

οἱ τρόποϊ τῆς ἀπάτης 

"Ὑβρέζειν 98,4 175,32 sq. 

ὑγεία def. 36,19. 20 

ὑγιάξειν 197,30 τὸ τὸν ὑγιαζόμενον ὑγιαί- 

νειν διττόν 20,29 sq. ὑγιάζεσϑαι opp. 

ὑγιαίνειν expl. 26,30 sq. 

ὑγιαίνειν opp. ὑγιάζεσθαι 26,31 sq. 

ὑγίανσις. ἐνεργείᾳ ἔχειν τὴν ὃ. 26,26 
ὑγιεινός 119,19 sq. 

ὑγιής. τὸ συλλογιστιχὸν εἶδος, τὸ σχῆμα 

ὑγιὲς ἔχειν 4,31 5,14 sq- 19,1 70, 23 

ὑγιὴς xata τὸ σχῆμα 90,382.33 ph ὑγιῶς 

ἔχειν χατὰ τὸ συλλογιστιχὸν εἶδος, κατὰ 

τὸ σχῆμα 4,30 7,2.3 ὑγιῶς συλλογίζεσθαι 
8,13 

betdg. ὑετοῦ xatapopd 48,25 ϑετοῦ xate- 
νηνεγμένου 62,10.11 

bAaxtety 77,29 78,24. 30 81,15 128,22 sq. 

ὕλη. ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις τῇ ὕλῃ συνδε- 
ϑεῖσα 3,21 opp. τὸ συλλογιστικὸν εἶδος, 

τὸ σχῆμα 4,9 sq. 7,1. 9 sq. 196,26. ἐπὶ 

τῆς ἐνδεχομένης ὕλης συμψεύδεσϑαι 44,13 
ὑπάγειν pass. ἀπάτῃ 52,26 εἰς ταύτην τὴν 

ἔννοιαν 49,94 logice τί τινι 26,13 68,33 

εἰς 62,5 — med. 183,28 

ὑπαχούειν ἔξωϑεν 92,21 

ὕπαρξις φαινομένη, κυρίως 15,0 ἔχειν τὴν 

ὑ. ἔν τινι 158,29 0. ἔχειν ἰδίαν ibid. 84 
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ἡ τοῦ τρίτου ἀνθρώπου παρεισάγεται ὕ. 
159,9. 4 

ὑπερβαίνειν τὸν ἀριϑμόν 21,33 

ὑπερβὰτός (coni. xal μὴ κατ᾽ εὐθεῖαν χεί- 
μενος) 176,13 

84,5 165,19 
ὑπέχειν λόγον 15,27 (coni. ἀπολογεῖσϑαι) 

98,7 117,33 
ὑπνώττειν 29,29 

ὑποβάλλειν xatadlxn (coni. xataxptvery) 
173,32 

ὑπογράφειν 171,24 180,10. 13 

ὑπόδειγμα 43,10 178,18 188,34 

ὑποδέχεσθαι thy ἀλήϑειαν 3,25 
brodtatpests plur. τῶν εἰδῶν 17,3 

ὑποδύεσϑαί τινα 91,25 τὴν διαλεχτικήν 

98,1 τὸ προσωπεῖον τῆς διαλεχτιχῆς 96, 
22 

ὑπόϑεσις 50,1184ᾳ. xata τὴν ὑ. 11,7 111, 
30 παρὰ τὴν b. τὴν λέγουσαν 51,1 

ὑποχρίνεσϑαι τὴν διαλεχτικήν 94,14 
ὑπολαμβάνειν ὅτι 63,13 συγχατανεύειν... 

ὑπολαμβάνονται 60,36 νομίζονται χαὶ 

ὑπολαμβάνονται ὅτι ἀπόχρισιν ἐποιήσαντο 
190,12 

ὑπόληψις 77,18 sq. αἱ παράδοξοι ὑ. 101,24 

ὑπομένειν χρημάτων ἀφαίρεσιν 42,17 
ς / 

ὑπόμιν ἡ μια commentarius 58,27 
ὑπονοεῖν 47,4 τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα 3,22 

ὑποπίπτειν αἰσϑήσει 11,22 121,2 τῇ ὁρά- 
Get 128,15 λύσει 184,7 

ὑποστίζειν εἰς interpungere post 32,12 169, 

11 184,29 196,26 

ὑποτιϑέναι 10,26 med. ta περὶ τῆς ἱππικῆς 
09,9 ὑπόϑου 19,19 ὑποχείμενα coni. 

περὶ ὧν ὁ λόγος ἐστί 52,33 cf. 59,2. ὃ 
ὑποφέρειν τῇ αἰσϑήσει τὰ πράγματα 12,10 
ὑποφϑάνειν. ὑποφϑάσας 91,11 

ὑπερβατῶς ἀναγινώσχειν 

Φαίνειν. φαίνεται ὅτι 114,10 χοινὸν πάντων 

τῶν σοφιστιχῶν ἐλέγχων τὸ φαίνεσθαι 5,7 

φαινόμενα ἔνδοξα 3,23 φαινόμενος συλλο- 

γισμός expl. (opp. συλλογισμός) 4,22. 23 
(opp. σοφιστιχὸς σ.) 5,15. 16 ἔλεγχος 

i. ᾳ. σοφιστιχὸς ἐ. 5,26. 27 dist. cow. ἔλ. 
7,7 sq. 8,8 οἵ. 125,5 τῷ φαινομένῳ 
opp. τῇ ἀληϑείᾳ 20,11 φαινομένως opp. 
χυρίως, ἀληϑῶς 9,10 19,27 75,14 77,6 
125,3 127,26 
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φάναι. οἷον τί φημι; 4,13 29,6 31,15 32, 

24 35,15 37,27 103,21 159,30 συνελόντα 
φάναι 165,28 περὶ τῶν δύο, τοῦ τε δια- 
λεχτιχοῦ φημι χαὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ 2,4 
sim. 71,31 82,10 127,24 φημὶ δή 160,24 

φανεροῦν 124,5 

φαντασία. αἰτία τῆς φ. 16,24 τῇ φ. xa- 

ραχολουϑεῖν 3,21 ἕπεσθαι ταῖς τῆς ὄψεως 
φ. 48,27 φαντασίαν ἐμποιεῖν (πιϑανήν) 
68,1 τινός 8,9 ὅτι 68,9 ἀποτελεῖν τινος 

114,1 167,21 ἔχειν 190,25 φαντασίᾳ 

διττόν dist. δυνάμει, ἐνεργείᾳ 22,25 sq. 

φαντάἀσίᾳ τὸ διττὸν ἔχειν 23,11 

φάρμακον ἀλεξητήριον, δηλητήριον 2,6. 12 

φάσχειν opp. ἀποφάσχειν 190,8 179,26 

181,28 
φεναχισμός 2,10 

φέρειν ἀληϑῆ τὴν ὕλην 4,11 
ψεύδους 83,1 τὴν ἐρώτησιν ἐπί τινων 
126,25 τὶ ἐπί tri. 4. μεταφέρειν 13,24 

φέρεσθαι ἐπ᾿ ἄλλα 141,29 κατ᾽ εὐϑεῖαν 
χαὶ αἰτιατιχὴν φερόμενον 185,18 φέρεται 
ἐν ἀντιγράφοις 18,,5 φέρεται δὲ χαὶ 

ἄλλη γραφή 156,23 101,16 (οἷον) φέρε 

εἰπεῖν 17,30 86,30 181,9 

φϑάνειν 6. inf. 142,11 φϑάσαντες εἴπομεν 
1,3 77,10 120,23 

φϑέγγεσθαι. τὰ φϑεγγόμενα χαὶ δηλούμενα 
διὰ τῶν ὀνομάτων [40,1 

φϑείρειν pass. dist. διαλύεσθαι 51,26 sq. 
dist. ϑνήσχειν ibid. 34 sq. 

φϑορὰ οὐ τῇ ζωῇ ἐναντία ἐστὶν ἀλλὰ τῷ 
ἀψύχῳ σώματι 51,24 dist. διάλυσις ibid. 

25 sq. 

φιλεῖν c. inf. 3,27 
φιλόνειχος γνώμη 121,19 
φιλοπράγμων 118,20 

τὸ αἴτιον τοῦ 

φίλος. ἡ τούτου φίλη 98,5 

φιλοσοφία. ἡ xatddov φ. coni. ἣ ϑεολογία 
120,31. 82 

nat ἀλήϑειαν χαὶ 
0 φ. i. e. Aristo- 

φιλόσοφος 118,16 sq. 

ἐπιστημονιχῶς 16,20 

teles 4,5 138,21 186,6 

φιλοτιμεῖσθαι περί τι 2,9 

φλέψ. ὑπὸ τῶν φλ. ἕλχεσϑαι 93,2 
φονεύς coni. λῃστής 25,8 

φόρος. φόρους τελεῖν τινι 173,8 
φυλακή. τὴν φ. ποιεῖσϑαι πρός τι 110,24 
φυλάττειν τὸ τοῦ σχήματος ἴδιον 4,21 τὰς 

ἀρχὰς τοῦ πράγματος 70,35 φυλάττεσϑαι 
πρός τι 111.1 

χρύνος 291 

φυλετικῶς πεφυσῆσϑαϊ expl. 9,5 sq. 

φυσιχός. τῶν φ. ἀρχαί εἰσιν εἶδος, στέρη- 

σις, ὕλη 94,9 οἱ φ. καὶ σπερματιχοὶ λό- 

you 197,12 

φύσις. TO ἀπὸ τῆς φ. γενόμενον (Opp. τὸ ὑπὸ 

τοῦ νόμου διαταχϑέν) 103,11 ἡ φύσις 
λέγει χαὶ ἡ ἀλήϑεια 104,4 τῆς τούτων 

φ. 9,28 ἡ φ. ἡμῶν 12,2.8ὃ μία φ. ἕχα- 

τέρων 62,19 μιᾶς φ. εἶναι 12,16 98,20 

ὡρισμένη φύσις 94,1.6 διάφοροι φύσεις 

1014.12 φύσει πρῶτα i. 4. χοινά 7,21 

‘aliter expl. ibid. 28 384. τῇ φύσει opp. 

ἡμῖν 12,6 τὴν φ. διάφορα opp. ἕν ὄντα 

τῷ ὀνόματι 44,15 

τὸ φ. τῆς πεύχης 34,1 

τὰ ἐν τῇ φωνῇ ὀνόματα καὶ ῥήματα 

φυτόν. 

φων 7. 

11,25 opp. πρᾶγμα 20,28 sq. 37,2 φ. 

ἁπλαῖ διάφορα πράγματα περιέχουσαι opp. 

σύνϑετοι 21,4 sq. τοὺς ἐν ταῖς φ. γινο- 

μένους παραλογισμούς i. 4. παρὰ τὴν λέ- 

Ew 37,4 φ. ὀξεῖα 86,90. 81 σημαντιχή 

105,28 
φωνήεις. τὰ φ. 14,5 

Χαλκχὸς ἀσχημάτιστος 31,23 

χαρά 131,5 

χάριν. ὅτου, τίνος, ἄλλου χ. 1,8 10,8 131, 

25 μαϑήσεως χ. 100,31 λόγου yx. 162,11 
y- μαϑητείας 100,31 y. παραδείγματος 

108,31.32 y. tod λόγου 178,24 

χεὶρ λιϑίνη 41,5 
χερσαῖος χύων 28,21 71,29.31 77,30 78, 

25. 30 al. cf. χύων 
χιτὼν ἀνδρεῖος 4,16 
χιών 69,21. 28 

χολή 48,17 sq. 
χολοβαφής 48,22 

χρεία (scil. ἐστί) τινός 121,33 

χρεμετιστιχός 69,26 
χρεών (ἐστι) 46,1 57,10 81,11 172,19 

χρηματίζεσθαι 8,4 ἀπὸ φαινομένης σοφίας 
15,9 

χρηματισμός 7,32 

χρῆσϑαί τινι ἐπί τινος 159,10. 11 ἐπί τι 

92,13 γχρᾶσϑαι 13,20 24,12 183,22 τὸ 

χρᾶσϑαι τῷ τινος ἔργῳ διττόν 26,8 sq. 
χρησιμεύειν 112,17 121,12 

χρονιχός (ἐπίρρημα) 189,16 

χρόνος. ἄλλου χρ. λαμβάνειν τὸ ὑποχείμε- 
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νον 54,383 τὰ Getxvovta ὡς οὐχ ἔστι 

χρόνος 190,26 

χρονοτριβεῖν τινι 3,18 

χρυσοῦς. ἐπὶ τοῦ παρ᾽ Ἡσιόδῳ yp. γένους 
opp. ἐπὶ τοῦ σιδηροῦ 40,92 

χρῶμα 9,12.14 διαχριτιχὸν ὄψεως 37,28. 
29 sq. 59,12 sq. 

χώρα. χώραν ἔχειν 12,138.14 188,23 πρός 

tt 93,6.18 éxt τῶος 162,17 

28,15 
χωρεῖν ἔν τινὶ 197,14 

χωρίζεσθαι τοῦ σώματος 198,8. 4 
ρισμένως τιϑέναι 28,26 

χωρίον locus Aristotelis 39,21 81,32 

χωρίς (coni. ἰδίᾳ, opp. ἅμα) κατηγορεῖν 40, 

12. 23 sq. 

εὑρίσκειν 

χεχὼω- 

Ψεύδεσθαι. ψευδόμενος χατὰ τὴν ὕλην, τὸ 
συμπέρασμα, τὰς προτάσεις 136,23. 29. 32 

Ψευδογραφεῖν geometr. οὐδεὶς διαλεχτιχὸς 

Ψ, ἐπιχειρεῖ 93,20 ὁὃ ψευδογραφῶν opp. 

ὁ γεωμέτρης 99,2 sq. 

Ψευδογράφημια geometr. 76,23 93,18 

ψευδογραφία. ἐν ταῖς Ψ. ταῖς xata τὴν 

γεωμετρίαν 18,19 

“ΦΨευδογραφικός. ἡἣ Ψψ. opp. ἡ γεωμετρία 
195,18 

Wevdodoyia αἱ adpavets b. 2,9 

VERBORUM ὠφέλεια 

ψεῦδος. τὸ Ψ. συνάγειν 18,21.28 καὶ éx 

ψευδῶν συνάγεται ἀληϑές 136,33 ἐν ταῖς 
προτάσεσιν, ἐν τῷ συμπεράσματι ἔχειν τὸ 
ψ. 191,2 εἰ ἐν τῷ συμπεράσματι (scil. 

τὸ Ψεῦδος ἔχει), xal ἐν ταῖς προτάσεσιν ἐξ 

ἀνάγχης, οὐ μὴν τὸ ἀνάπαλιν ibid. ὃ. 4 

ψηφίζεσϑαι. οἱ ϑεοὶ πάντες ἐψηφίσαντο 

34,16 
ψῆφος 12,26 sq. (cf. δάχτυλος) 13,21 sq. 

ψιλός. ψιλὴ προσῳδία (opp. δασεῖα) 143,33 

om. mp. 23,9 

Ψιλοῦν grammatice opp. δασύνειν 144,34 

ψιμμύϑιον 92,14. 16 
ψυχή (ἀϑάνατος) 44,35 sq. (ἄάφϑαρτος, ἀΐδιος) 

41,8 sq. (αὐτοχίνητος) 194,28 sq. (ἁρ- 

μονία) 184,8 188,6 sq. ἔστι χαὶ τῇ Ψ. 

ἐναντίον .. ἔστι δὲ ἀνώνυμον 194,5, διὰ 

τί χινεῖται, ἀλλ᾽ οὐ μᾶλλον ἀχίνητός ἐστιν 

119,10 

᾽Ὧδν 92,14. 16 

ὡς 1. 4. ἐπεί 46,2 ὡς ef (ὡσεῦ ἔλεγε 32,1 

68,15 107,5 108,32 140,15 146,22 al. ὡς 
ἂν εἶπέ τις 152,24 ὡσανεὶ λεγόντων 147,5 

ὡς c. inf. 39,18 53,23 54,33 59,29 al. 

ὥσπερ ἄν c. part. 9,28 

εἶπεν 190,8. 9 

ὠφέλεια. πρὸς ὠφέλειάν τινος 70,3 ἐπ 

ὠφελείᾳ τινός 89,27 

MA n > ὥσπερ av εἰ .. 

δ 
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Ayadds 167,29 sq. 
᾿Ἀγαμέμιων (to ἐνύπνιον tod Ἂ.) 34,3 sq. 

188,8 sq. 

Adnvator 145,35 166,3.21.22 νόμος ἦν 
᾿Αϑηναίοις tas διχασϑείσας δίκας χυρίας 

εἶναι 173,25 

᾿Αϑήναιος ἐν τοῖς Δειπνοσοφισταῖς 8, 32 
Cl. ΤΠ: 

Atas (ot Atavtec) 129,8.9 141,6.7 179, 

7 sq. 

Αἰϑίοψ 6,18 42,20sq. 45,15 61,8 74,6 
$69.26 171,6. 7 

[Alexander] ἀρχούντως ἐν τοῖς Ἄναλυτι- 

κοῖς διελάβομεν 10,9 ἐν ταῖς ἡμετέραις εἰς 

ἐχεῖνα (scil. τὰ Πρότερα ἀναλυτικχά) σχολαῖς 

58,26 ἐν ταῖς πονηϑείσαις ἡμῖν εἰς 
τὴν Διαλεχτιχὴν ἐξηγήσεσιν 4,27. 28 
ἐδείξαμεν ἐν τῇ διαλεχτιχῇ 109,16 ἐν τοῖς 

εἰς τὴν “Ρητοριχὴν πονηϑεῖσι διειλήφειμεν 

98,12 ἐν τοῖς εἰς τὰ Φυσιχὰ ἡμετέροις 
εἰρήχαμεν ϑεωρήμασιν 118,7. 8 cf. 163, 
14 alios interpretes respicit 1,9. 10. 19 

7,4 34,13 sq. 109,11 confundit Prota- 

goram et Gorgiam 15,15 Phaedrum et 

Phaedonem 59,25 Rhetoric. et Poetic. 

33,27  Metaphys. et Ethic. Nicom. 197,3 
Ἀλκιβιάδης exempl. 29,32 sq. 65,2 112,1 

125,33 sq. 154,17. 18 
Ἄνϑρωπος 167,31 
Ἀντίλοχος (6 Νέστωρ τῷ παιδὶ >A.) 33,9 
Ἀντιφῶν. ὁ διὰ τῶν μηνίσχων tod Ἂ. 

τοῦ χύχλου τετραγωνισμός 90,8. 9 92,23 

Ἀξίοχος Plat. 2,24 

Ἀπολλωνίδης 189,21 sq. ef. Ebapyos 
Ἄργος 66,38 

AptototéAns. ἡ λογικὴ πραγματεία τῷ A. 
πρώτως εὑρεϑεῖσα χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ τετε- 

λείωται 198,19. 14 : 
Φ 3 7 παραδιδόναι μέϑοδον τῇ ἀπάτῃ μόνον det- 

obx Fy .. ele "τὸ 

νός, ἀλλὰ xal λύσιν τούτου παρασχεῖν πολὺ 

δυνατώτερος 101,25. 26 

σχοπὸς ἦν προηγούμενος περὶ τῶν σοφι- 

στιχῶν ἐλέγχων διαλαβεῖν .. (ἀλλὰ) περὶ 

> ‘ oe ἫΝ οὐ yap τῷ A. 

τοῦ ἐλέγχειν τοὺς σοφιστάς 2,15 sq. ef. 

3,3 sq. ἑπτὰ τὰ παρὰ τὴν διάνοιαν, ade 

ὃ 7A. ἔξω τῆς λέξεως χαλεῖ 5,20 τὸν 

τοιοῦτον ἔλεγχον (scil. tov xa? ὁμῶωνυ- 
υἱαν 7) κατά τινα τῶν σοφιστιχῶν τρόπων) 

οὐδ᾽ ἔλεγχον ὀνομάζει ὁ Ἂ. ἀλλὰ φαινόμε- 
νον ἔλεγχον καὶ παρεξέλεγχον χτλ. 6,28 sq. 

ὃ παραλογισμὸς χυρίως τῷ Ἂ. ἐπὶ τῶν 
μὴ καλῶς ἐχόντων χατὰ τὸ σχῆμα εἴλη- 

πται 17.12.18 ef. ibid. 1—3 

τον ἐπάγειν τὸ συμπέρασμα TO σοφιστιχὸν 

εἴωϑε πρῶ- 

χαὶ τότε τιϑέναι χαὶ τὸν συλλογισμόν 23, 

35 σημειωτέον δὲ ὅτι σύνϑεσιν λέγει ὁ 
A. χαὶ τὸ χωρὶς τοῦ δυνατοῦ τὸ βαδίζειν 

χατηγορεῖσϑαι 30,10 σύνηϑες δέ ἐστι τῷ 

"A. τοῦτο ποιεῖν (scil. τὸ “ὁ Κορίσχος 

ἕτερον ἀνϑρώπου᾽ ὡς ἴσον λαμβάνειν τῷ 
“6 ἄνθρωπος ἕτερον Kopisxov’) 39,16 
σύνηϑες αὐτῷ τοῦτο (scil. τὸ ὑπερβατόν) 
84,1 τοιαύταις χρᾶσϑαι ἑρμηνείαις 183,21 

ἰστέον ὅτι ἐφ᾽ ἑχάστης τῶν αὐτοῦ ἐρωτή- 
Gewy τὸ “ἢ οὔ ὡς ἀπόχρισίς ἐστι χαὶ 
οἱονεὶ ἀπόφασις καὶ ἀπάρνησις ἀντὶ τοῦ 

φανερὸν ὅτι οὐχ ἔστι χτλ. 8.28. 24 τῷ 

τόδε τι ἔϑος αὐτῷ ἐπὶ τῆς ἀτόμου χρῆσϑαι 
οὐσίας 159,10.11 βαρεῖαν προσῳδίαν 

πανταχοῦ τὴν περισπωμένην λέγει ibid. 28 
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αὐτὸς δὲ χαὶ οἴχοϑεν βουλόμενος ποιῆσαι 

τοῦ παρὰ προσῳδίαν παράδειγμα ὡς ex 

τοῦ “Ομήρου τοῦτο ἐπήγαγε 34,11. 12 ef. 

ibid. 7.8 ἡ tod A. δεινότης 112,12 ἐν 

τῇ τῶν πρός τι διδασχαλίᾳ 89,12 οἵ. 
Ind. IV Loci Arist. 

Ἀρίστων (coni. Πλάτων) 168,31. 32 
Ἀρχέλαος (6 Περδίχκου) 114,27 sq. 

Ἂχιλλεύς 32,11. 14 

Βορυσϑένης. τὸ διὰ Βορυσϑένους (χλίμα) 
145,5 

Βρύσων. ὁ τοῦ Βρ. τετραγωνισμὸς τοῦ 
χύχλου 16,19. 20 90,10 sq. 92,6 sq. 

Γαληνός (Περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφ.) 
22,7 142,29 

Γλαύκων (tod Πλάτωνος ἀδελφός) 162,11 sq. 

164,16 sq. 165,9 sq. 

Γοργίας plur. 14,22 v. Ind. III Loci Plat. 
Δίων 12,32. 33 

Awptxés. 
ἀντὶ τοῦ διδόναι λέγειν δεδόμεναι χαὶ ἀντὶ 
τοῦ εἶναι τὸ ἔμμεναι 34,26. 27 

"Extwp 179,31 

“Ἑλένη 118,28 cf. ᾿Ισοχράτης 
“Ἕλληνες 189,9 

Εὔαρχος 189,21sq. ἦσαν δὲ 6 te Ed. καὶ 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ υἱοὶ tod ᾿Ἀπολλωνίδου 
ibid. 26 

Εὐϑύδημος. ὁ Εὐϑυδήμου λόγος συμπεραι- 
νόμενος οὕτως 145,31 sq. v. Ind. Loci 
Plat. 

Εὐθύφρων vy. Ind. III Loci Plat. 
Εὐχλείδης. ta τοῦ Εὐχλ. ψΨευδογραφήματα 

76,23 
Ζεύς 34,4 sq. 

ZLiywv (ὃ Παρμενίδου ζηλωτής) 79,20 sq. 
ὅτι χίνησις οὐχ ἔστιν, ὡς ὁ Z. συλλογίζε- 
ται 92,29 sq. 115,31 sq. 162,35 sq. 

Ἡσίοδος. ἐπὶ tod map’ Ἡσιόδῳ χρυσοῦ 
γένους 45,32 

Θαλῆς, θάλης exempl. 66,32 
Θάσιος Hippias 99,21 
Θεαίτητος exempl. 63,24. 31 

Θεόφραστος (Hist. plant. V 4,3) 33,29 

Θερσίτης 141,6.7 119,8 sq. 
Θρασύμαχος ὃ σοφιστής 69,15 117,33 sq. 

cf. Πρωταγόρας 
Ἴλιάς 108,8 sq. 168,24 sq. 

Ἴλιον 179,7 sq. 
᾿Ινδία (ὄνος) 112,29 

Ἵππίας ὁ θάσιος 33,27 

ἴδιόν ἐστι τῆς Δ. διαλέχτου τὸ 

“ἽἹππίαι 14,22 

II INDEX 

‘Ixmovexos exempl. 167,29 

Ἰσοχράτης ph δυνηϑεὶς αὐτόϑι τὴν “Ελέ- 
νὴν ἐγκωμιάσαι ἐπαινεῖ τοὺς αὐτῆς ἐραστάς 
118,28 

Καινεύς. 

σχήματι συνῆγεν ὅτι τὸ πῦρ ἐν πολλαπλα- 
σίονι ἀναλογίᾳ ἐστίν 89,6 56. 

Καλλίας exempl. 11,51. 82 36,3. 4 

Καλλιχλῆς Plat. 14,20 (Καλλικλῆν) 102,23 

108, 10 116,4 111,18.20 172,27 191, 
28 

Καλλιόπη exempl. 108,5 
Κλεινίας Plat. 2,24 sq. 24,15. 16 sq. 
Koploxos exempl. 38,4 sq. 108,5.6 123, 

4sq. 125,18sq. 161,29 163,25sq. 168, 
15 179,23sq. 

Κρίτων Plat. 2,21 
Adxwyes 132,28 

Adéyns 106,11 
Λεωδάμας exempl. 186,8 

Λεω σϑένης exempl. 186,8 
Λυχόφρων ὁ σοφιστής 118,90 

Μαχεδόνες 118,6 

Μαχεδονία 115,4 

Μέλισσος. 6 τοῦ Μ. λόγος 49,5 sq. 63, 
15 sq. 190,13 194,7 

Μίνως vy. Ind. III Loci Plat. 

Νέστωρ 33,9 

Νιχοχλῆς exempl. 167,29 
-Ohuprrovizgs 167,30 
“Ὅμηρος 41,24sq. 137,30 ὅπερ (scil. τὸ 

παρὰ thy προσῳδίαν) ἐν ποιήμασιν ἔφη 

μάλιστα γίνεσϑαι παρὰ τοῦ “Ὁ. 33,7 sq. 

2 Sho 9 τιχῶν ἣν teu EX OVO χαταφατιχῶν ἐν δευτέρῳ 

v. Ind. III Loci Plat. 

ἃ DARD ince ty Bays 188,8. 11 
Ces | Ep ieee ΡΣ ΤῚ 34,9. 10 
Oo Reo τς ἀν 33,7 sq 

“Ovetpos 34,15 sq. 
Παρμενίδης ἕν τὸ ὄν φησι 190,10 sq. 193, 

5 sq. cf. 19.19 sq. 

Πάτροκλος 33,8 
Πειραιεύς 166,20. 21 

Περδίκκας 115,4 

Περικλῆς 62,28. 29 
Περιπατητιχός 101,14. 21 
Πιτταχός 89,21. 23 
Πλάτων exempl. 11,382.33 29,27 44,7 53, 

4.5 63,36 64,5 65,1 68,5 112,1 159,2. 
5 160,4 162,11 sq. 167,29 168,31. 32 
173,7 sq. 180,25 190,8 τὸ ἕν μοναχῶς 

λέγεσϑαι (pyot) 190,10.14 μᾶλλον δὲ ἐν 
τοῖς χατὰ Πλάτωνα χρόνοις (scil. οἱ σο- 
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φισταὶ ἐζήτουν to ἀποκχρίνεσϑαι ἢ ναὶ 7 
οὔ) 124,18. 20 πολὺ καὶ τὸ τῆς πειρα- 
στιχῆς εἶδος παρὰ IA. ἔστιν εὑρεῖν ἔν τε 

τῷ Εὐϑύφρονι καὶ ἐν ἅπασι σχεδὸν αὐτοῦ 

τοῖς διαλόγοις 18,26 sq. cf. 89,29 ἔστι 

πολλὰ τοιαῦτα εὑρεῖν παρὰ τῷ ITA. 117, 
28 διάλογοι 14.24.26 (ἐν οἷς κατὰ τῶν 
σοφιστῶν ἀγωνίζεται) 71,15 οἵ. Ind. III 

Loci Platonici 

IIpédtxos plur. 14,22 
Πρόκλος ἐν τῇ τῶν ἑορτῶν ἀπαριϑμήόει 

9.1 
Πρωταγόρας plur. 14,22 τὸν μῆνιν xat 

τὸν πήληχα ἔλεγε 106,16 sq. οὕτω (scil. 

τὸ ἴσως 7 τὸ τρόπον τινὰ ἢ τὸ ἔστω 
προσεπιφϑεγγόμενοι) χαὶ Πρ. καὶ Θρασύ- 
μαχος zat ἄλλοι πολλοὶ τὰς ἀποχρίσεις 
φαίνονται ποιούμενοι 65,15 confunditur 

cum Gorgia 15,15 ef. 196.81:;: v. Ind. III 

Loci Plat. 

Πῶλος Plat. 14,26 52,27 53,6.10.19 115,2. 
11 191,27 

“Ῥόδος. τὸ διὰ “Ῥόδου χλίμα 145,5 
Σίμων 40,23 sq. 6 σχυτεὺς ἐχεῖνος 6 

τῷ Σωχράτει συγγεγονώς ibid. 26 146, 
14 sq. 

235 Φειδίας 

Σταγειρίτης. ὁ Xr. i. 6. Aristoteles 101, 
25 161,31 

Στωικός 101,14 

Σωχράτης exempl. 9,34 29,7 sq. 37, 

28 sq. 38,8.9.37 sq. 44,8 48,4.5 53,4 
57,1.2 59,12.13 sq. 62,27 63,24 sq. 

65,1 67,19 68,2sq. 80,19 81,4.5 107,22. 
23 111,30 112,21 116,9 122,27 sq. 126, 
34 sq. 142,23 sq. 149,17 sq. 154,10. 18 

155,1 sq. 159,1.5 160,382.33 162,25 sq. 
180,22 Platonicus 2,21.28 14,25 52,28 
53,7 sq. 115,4 116,4 117,14 172,27 
173,27 μηδὲν εἰδέναι πανταχοῦ διαβεβαι- 

οὐμενος μνηδὲ σοφόν τι ποιεῖν καίτοι πάντα 

χαὶ λέγων χαὶ πράττων ἀπ᾽ ἄχρας ἐπι- 
στήμης 15,11 54. 

Σ,, ἀδίκως ἀποϑνήσχεις", εἴρηχε ‘od δὲ 

ἄρα ἠβούλου με διχαίως ἀποϑανεῖν᾽ 172, 
12—15 

Tdévaypa 166,21 

Tragicus poeta incertus (Fr. adesp. 

Nauck? 188) 27,12 138,12 144,6 cf. 

Top. 378,3 
Φαῖδρος et Φαίδων confunduntur 59,25 vy. 

Ind. II Loci Plat. 
Φειδίας 161,16 

. ᾿ ἡ Κ cry 
προς TOY ELTOVTA ὦ 



WE LOLA PLATO N Ia 

Euthyphro generaliter 18,27 Gorgias generaliter. . . 71,15 197,19 

Crito c.2 Ὁ. 448A . 15,14. 15 196,3 

ΓΟ 5. τἰ ΠΡΟ, 173,26 ce. 21 p.466B—E . 52,28 53,6 
Phaedo eae FSG ne: es oe 191,27 

δ Poet 2 aed. ce 192,11 ‘sq. δ. 26 ‘p. 470. D sq... 1.) Ja Baw 

ὍΘ 9 ΒΕ ast 59,25 c. 38.5q. us. . »' 102,225 RR 8s 

CG. Dunes? 4 cee es Le 135,6. 7 c. 38 ἢ». 485... BO). i 118 ge 

Eutbydemus generaliter 3,2 172,27 
c.1 p. 271 C—272 B 2,21 c.43 p. 488 Esq... . . 116,4 

ce. 5 275 D— 276 C 2,26 C.. BL Gp AS ΟΣ soe. hee 117,20 
24,14 sq. ὀρ τ: AV ahs 117,15 

6. 25 p. 300A . 36,24 sq. 57,19 sq.  Respublica 
Ὁ, 26 p. 300 BC. 5,381.32 27,22 sq. Pisa A eee Gls eae 117,34 sq. 

82,5 sq. 17 p. 34 Dag”... ΠΡ 

Protagoras generaliter. . . 3,2 71,14 Minos 
6:4: p,. BIB So? ΩΝ 161,6 



IY BOGCL AERIS TOLELICIL 

Categor. generaliter . .... 36,14 

Gis po 1001... pe Shy 38,25. 26 
e.5 p.3b10 sq. . 59,9. 10 67,29 sq. 

151,6 
es 4υ88. 0} Ὁ 151,24 
e. 9p. 11224 56..........) 183,106.18 

De interpret. 

6. 11 p. 20631 sq..°. . . 40,14 

ΕΣ 140,19 
p. 21a29—32 ... 41,11 

c. 14 p. 23427 sq. . . . . 190,22. 23 
Analyt. Prior. 

BPR 24004. 2 2 ee 95,30 
p- 24018. 19 . 10,5.8 44,27 

58,6 66,4. 5 
oh Ie t0802 %. νος ς. 198,6 

32 p. 474224 sq. . .. . 194,8 sq. 

ΤΙ generaiter τς ᾿ς sx 140,17 

15 p.64b17 sq. . 77,15 140,3. 31 
16... 6,9 45,11 47,11 176,26. 

27 177,8 
RO tates, 34 Ων αὶ 178,22 

1 θυ τ, ess 50,9. 10 
19 p. 66833 sq... .. 110,14. 15 

20 "py CGmarmte ᾿ς τς 58,26 

Va) τ τς. 10,6 sq. 
Analyt. Post. 

1 ἘΠΥΙΟΝ ΟΣ 2s a et :8.89. 34 

ρον ρον 94,25 
9 p. 75>41—43 . . . . 92,10 
ea CC oe ee 82,32 
19 pe Ce od ks 9,22 

Topica generaliter. . . 77,10 171,21 

I1 p. 100a18—20. 94,2 195,10 

Topica 

p- 1004225. 26 . . 44,27 58,6 

p- 100621—23 17,20 134,22 

p- 100024.25 .... 8,17 

p-101lal5—17 ... 71,2—4 

90,3—5 

2 100436 sqe 2 + 2 : 18,28. 29 

THE 2, pi117b3 sq.. 2.3). 1722. 8 

IV-3- p. 123420 sq. . . « « 133,24 

VIII generaliter ...... 196,21 

bp. 155018 sq. «Ὁ 9 Ὁ 109,17 

p. 155>21—24 .. .101,4 
p. 155>29—15745 . . 111,8 

p. 156423 sq... . . 110,15 

p- 156b4—9 .. . . 131,15 

μ΄ 1π͵ 856 ~. =... «109,25. 26 

I pe SOPOT eds. τ 195,3 
ἘΠ PAGES PE 8G) ak 130,18 

πο ας ae 5,30 

13 p. 162034 sq. . 47,12 176,27 

177,9 
Soph. El. 

G20 MshGaee τς τοὺς, 6,31 

p. 165834 sq... .. 19,9 
Me Be | 18,26 

e. 3 p. 165012 sq. . . 17,6 99,24 

Ne segeiG. ο΄... 104,9 

plea θην, « . . 19,15 

a > | , ος 106,9 

Ὁ... p. 165024 ..... 5,19. 20 
Brree'26 . iss 27,6 

p. 16686 sq. . . . ¢ 138,21 

p. 166414 sq... .. 26,7 

Ey eee tee 56,26 



238 Iv LOCI ARISTOTELICI 

Soph. ΕἸ. Phys. ausce. 

p. 166023 69... . > 99. SLY 0. Ba ea eae 84,7 
p. 166>1 sq. Sry Ley op. 16088 sq... wees 49,12 

DP. AGB PD yo. oS 159,27 Hie po 202a7).. Se 151,10 

ce. 5 p. 167823—27 . 5,33sq. 54,32 ΤΟΣ Sa ΟΣ 190,20 

55,18sq. 56,11 VI2 p. 283421 sq. Ὁ . 1 . 163,13 

176,7 177,14 (a eoetls ys 2k 13,10 

(p. 167232. 33) 43,10 De caelo 

BOL Tova he oe 178,16 11 5ΞΊΤ ΤΟΣ εν we ee me 75,29 

c. 8p. 16827 sq... .. ." 69,20 De anima 

Ὁ. 168°37 sq... 159} 50 IS pratyed? 5η:. τ: 35,23 

ὃ. 8 p. 169b18—20 78,1 {ΠΡ ABR UG) ets 9,15 

p- 16925 72,26 88,15 De mem. et reminisc. 

“| eet iG Us em 15:5 CC vee ie acts oo! ae 186,6 

eaten: T71b4 ey.°." 2". ΙΝ Metaphys. 

PAI CST 4,32 sq. (A 1p; 981219. 20). εὐ: 39,12 

p. 171>25sq. . 88,26 89,12 ai p. 995018... ses ΝΣ 

p. 17128. 29 . 8,1. 2 B generaliter ..... 192,34 

ἢ. 17135 sq. . 98,29 195,17 1. 995*29 sq... .( £42 9815 
Sip: 175394 (2 .. σπου 105,33 (psB9G%G) . sins thd de 190,14 

ce. 14 p. 173526 sq... . . 184,35 Ap. 100129 sq. .. . 190,14 
c. 15 p. 174226—28 . 109,29 sq. (2 p. 1004210 sq.) . . . 182,24 

ἢ. 174b8—11. . . . 120,13 CF Bir 1058 18) sin ΒΓ « 190,14 

€.89Fi29, .. », 9, «138 2 37,6 72,25 Ethic. Nicom. 

CHAOSDLAT( > 16.5. paddy t 194,2. ὃ 17 p. 1098 429. .... . 197,3 

CCAM <; . < . ae Ones 37,12 V 10 p. 1134618 sq. 172,20. 21 

c. 24 p. 179b7 sq. 190,19 Vide. 1189boks... 4. oe 1719 

σι orp 18026. κι» BE eae 174,34. 35 pi 1140210: πὴ τ ὃ od 17,8. 9 

Phys. ausc. . De poet. 

1 ΒΕ. ἀκτὴ 21 4}190.19 οἰῦηρ. 1461422.. , «ἐπ ρὲ 33,26, 27 

2 p. 185a8—11 »).4 (198,10 



ADDENDA ET CORRIGENDA 

. 12,10 1. αἰσϑήσει 
. 13,11 1. ἀριϑυὸς 

. 17,26 ta om. I 

. 20,27 |. ἀνωτάτω (I) 

. 21,16 1. σημαίνῃ (Al) 

. 25,35 1. πρώην 

. 27,28 ἐπὶ delendum censeo cf. p. 82,14 

ibid. in not. 1. 31. 32 

+ 28,7. 1. xAele 

. 39,28 1. πρότασις 

. 66,31 1. μάλιστα (a [) 

. 72,15 n. dele quod conieci 

. 108,6 1. ἔϑεντο 

. 159 π΄. στὸν} 1.6 tov 

ibid. n. 14 1. 6 alt. 

. 160,25 τοῦ πράγματος conicio 

.198,4 1. ἀπὸ τῆς τέχνης 7 ἀπὸ τέχνης in not. 4 τῆς prius. 
, . 
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